
ІІІ курс 

Практична стилістика української мови 

Матеріали для лабораторних і самостійних занять 

під час карантину й дистанційного навчання 
 

Модуль 1. Стилістичне використання лексичних та 

фразеологічних засобів 

Тема 1. Предмет і завдання курсу. Функціональні стилі 

української мови 

1. Практична стилiстика, її предмет, змiст i завдання. 

2. Мiсце практичної стилiстики в системi мовознавчих дисциплiн. 

3. Прагмостилiстичний, функцiонально-стилiстичний, структурно-

стилiстичний, герменевтичний, феноменологiчний аспекти аналiзу 

журналiстського тексту. 

4. Усна й писемна форми iснування мови та особливостi їх 

використання в засобах масової iнформацiї. 

5. Поняття норми лiтературної мови, нормативних варiантiв. Типи 

норм.  

6. Функцiонально-стильова сфера. 

7. Поняття функцiонально-стильової єдностi. 

8. Стиль як функцiональний рiзновид лiтературної мови. 

9. Стилi сучасної української лiтературної мови. 

10.Характернi ознаки наукового стилю. 

11.Мовнi особливостi офiцiйно-дiлового стилю. 

12.Загальна характеристика функцiонально-стильової єдностi “мова 

художньої лiтератури”. 

13.Розмовна функцiонально-стильова сфера.   

14.Конфесійний стиль української мови. 

15.Публiцистичний стиль, його рiзновиди. 

16.Iнформативно-впливова та соцiально-оцiнна функцiя 

публiцистичного стилю.  

17.Мiсце публiцистичного стилю в системi функцiональних стилiв 

лiтературної мови. 

18.Роль публiцистичного стилю у формуваннi стилiстичних i мовних 

норм. 

Література: [5, с. 3–35; 9, с. 7–20; 16, с. 3–19]. 

 

Тема 2. Стилістичне розшарування української лексики 

1. Загальна характеристика словникового складу української мови.  

2. Стилiстичне розшарування лексики.  

3. Використання в пресi лексики загальновживаної та стилiстично 

забарвленої.  



4. Умови використання в мовi ЗМI суспiльно-полiтичної, виробничо-

професiйної, науково-термiнологiчної, офiцiйно-дiлової, 

розмовної, просторiчної лексики.  

5. Лексична сполучуванiсть та її порушення в журналiстському 

текстi.  

6. Емоцiйно-експресивнi рiзновиди мовлення. 

7. Слова урочистi, пiднесено-схвильованi, iронiчнi, зневажливi, 

презирливi та їх використання в журналiстських текстах. 

8. Засоби словотвору, що надають лексичним одиницям 

експресивного забарвлення. 

9. Робота журналiста зi словниками як засiб досягнення точностi 

слововживання. 

10.Енциклопедичнi та лiнгвiстичнi словники, потрiбнi в редакцiйнiй 

практицi. 

11.Особливостi використання в практицi ЗМI тлумачних словникiв. 

12.Загальна характеристика двомовних словникiв, їх використання в 

практицi ЗМI. 

13.Використання в роботi журналiста Словника iншомовних слiв. 

14.Використання в редакцiйнiй практицi Орфографiчного словника. 

15.Використання на радiо й телебаченнi Орфоепiчного словника, 

словника-довiдника “Складнi випадки наголошення”, Словника 

наголосів. 

16.Стилiстичнi позначки в словниках як засiб орiєнтування в доборi 

слова. 

Література: [5, с. 53–60; 9, с. 26–39; 16, с. 194–207]. 

 

Тема 3. Стилістичне використання багатозначності слова та 

омонімії. Пароніми  

1. Стилiстичне використання багатозначностi слова. 

2. Види переносного вживання слова (мовна метафора, метонiмiя, 

синекдоха) та їх застосування в журналiстських творах. 

3. Виникнення експресiї у зв’язку з переносним уживанням слова. 

4. Використання полiсемiї в сатиричних жанрах. 

5. Стилiстична мета використання омонiмiв; каламбур. 

6. Небезпека омофонiї в мовленні на радiо й телебаченнi. 

7. Можлива двозначнiсть за непродуманого використання омонiмiв. 

Словник омонімів. 

8. Паронiми в журналiстських текстах як вияв незнання справжнього 

значення слова. Словник паронімів української мови. 

9. Стилiстичнi прийоми, що базуються на використаннi паронiмiї. 

Парономазiя. 

Література: [6, с. 155–165; 9, с. 56–63; 16, с. 38–56]. 

 



Тема 4. Стилістичне використання лексичної синонімії. 

Словникові та контекстуальні антоніми в мові ЗМІ 

1. Загальна характеристика лексичної синонiмiї. 

2. Використання в мовi ЗМI iдеографiчних синонiмiв. 

3. Семантичний обсяг i експресивне забарвлення слiв-дублетiв. 

Слова-дублети й абсолютні синонiми. 

4. Амплiфiкацiя та градацiя як образно-виражальнi засоби. 

5. Використання в  журналiстських текстах стилiстичних синонiмiв. 

Словники синонімів української мови. 

6. Мiсце перифраз у журналiстському текстi. 

7. Принципи замiни слiв перифразами. Словник перифраз. 

8. Застосування в мовi ЗМI контекстуальних синонiмiв. 

9. Стилiстична мета використання лексичних синонiмiв.  

10.Словниковi та контекстуальнi антонiми в мовi ЗМI. 

11.Функції антонімів у журналістському тексті. 

12.Образно-виражальнi засоби, побудованi на антонiмiї. 

13.Iронiя, антитеза, оксиморон у журналiстських текстах. 

14.Словники антонімів української мови. 

Література: [2, с. 61–63; 5, с. 58–60; 9, с. 76–82]. 

 

Тема 5. Стилістичне використання в мові ЗМІ іншомовних слів, 

неологізмів, історизмів і архаїзмів, діалектизмів. Лексичні та 

граматичні росіянізми 

1. Ставлення журналiста до слiв iншомовного походження та їх 

використання в пресi, на радіо, телебаченні. 

2. Лексичні та граматичні росіянізми в мові ЗМІ. 

3. Небезпека паронiмiї пiд час використання слiв iншомовного 

походження.  

4. Стилiстичне використання iсторизмiв i архаїзмiв у мовi ЗМI. 

5. Архаїзми як засiб надання урочистостi або “зниження” 

висловлювання.  

6. Використання історизмів для відтворення колориту епохи. 

6. Неологiзми як обов’язковий елемент мови ЗМI. 

7. Межi використання в журналiстських текстах  нових  

складноскорочених слiв.  

8. Особливості використання в мові ЗМІ діалектизмів. 

Література: [5, с. 62–65; 9, с. 92–103; 15, с. 276–278, 434–436]. 

 

Тема 6. Канцеляризми та штампи в мові ЗМІ 

1. Одночасна зорiєнтованість на експресiю та стандарт як 

конструктивний принцип мови ЗМI. 

2. Неоднозначнiсть термiнiв “стандарт”, “стереотип”, “клiше” i 

“штамп”. 



3. Виправданiсть уживання дiлової лексики в офiцiйно-дiловому 

стилi. 

4. Ознаки канцеляризмiв; способи уникнення канцеляризмiв у мовi 

ЗМI. 

5. Розщеплення присудка як ознака канцеляриту. 

6. Ознаки штампiв; способи уникнення штампiв у мовi ЗМI. 

7. Штамп як один з виявів збідненості лексики твору. Слова-

паразити. 

8. Тавтологія, плеоназм. 

Література: [5, с. 84–88; 9, с. 126–128]. 

 

Тема 7. Стилістичне використання фразеологізмів у мові мас-

медіа 

1. Стилiстичне розшарування фразеологiзмiв. 

2. Емоційно нейтральні фразеологiзми. 

3. Межi використання в мовi ЗМI фразеологiзмiв наукового та 

офiцiйно-дiлового стилiв. 

4. Використання фразеологiзмiв у журналiстських текстах залежно 

вiд їх жанрових рiзновидiв. 

5. Стилiстично виправдана трансформацiя фразеологiзмiв i їх 

невмотивована переробка (спотворення). 

6. Способи “перекладу” фразеологiчних одиниць з однiєї мови на 

iншу.  

7. Передавання  українськими вiдповiдниками росiйських 

фразеологiзмiв.  

8. Майстернiсть журналiста у використаннi фразеологiчних засобiв.  

9. Використання фразеологiчних словникiв у журналiстськiй 

практицi. 

Література: [6, с. 175–179; 9, с. 144–152; 16, с. 121–131]. 

 

Модуль 2. Морфологічні засоби стилістики.  

Тема 8. Стилістичне використання іменників 

1. Морфологiчнi синонiми та паралельнi форми. 

2. Стилiстичнi властивостi словотвору та словозмiни. 

3. Стилiстична характеристика iменника. 

4. Категорiя роду iменникiв; стилiстичне використання iменникiв, якi 

мають варiантнi форми роду. 

5. Урахування пiд час перекладу з росiйської мови на українську 

невiдповiдностi граматичного роду однакових за значенням i 

подiбних за вимовою та написанням iменникiв.  

6. Лiтературна норма визначення граматичного роду 

складноскорочених  слiв та невiдмiнюваних iменникiв 

iншомовного походження.   



7. Рiд iменникiв на позначення професiй i посад жiнок.  

8. Категорiя числа iменникiв, випадки вживання однини в значеннi 

множини.  

9. Множина iменникiв абстрактних, речовинних i власних iмен.  

10.Категорiя вiдмiнка. Словозмiннi паралелi, що залежать або не 

залежать вiд семантики слова.  

11.Синонiмiя давального вiдмiнка та родового з прийменником “для”.  

12.Уживання родового або знахiдного вiдмiнка при перехiдних 

дiєсловах iз запереченням та без заперечення.  

13.Уживання кличного чи називного вiдмiнка у звертаннi.  

Література: [5, с. 118–136; 6, с. 180–196; 9, с. 165–182]. 

 

Тема 9. Стилістичне використання прикметників 

1. Стилiстична характеристика прикметника.  

2. Межi вживання в мовi повних i коротких, стягнених i нестягнених 

форм прикметникiв.  

3. Змiстова виправданiсть уживання ступенiв порiвняння якiсних 

прикметникiв, синонiмiя їх форм.  

4. Випадки помилкового творення ступенiв порiвняння якiсних 

прикметникiв.  

5. Синонiмiя конструкцiй “вiдносний прикметник + iменник” та 

“iменник у називному + iменник у родовому вiдмiнку”.  

6. Межi вживання присвiйних прикметникiв, замiна їх iменником у 

родовому вiдмiнку належностi.  

Література: [5, с. 140–145; 6, с. 196–200; 9, с. 199–204]. 

 

Тема 10. Стилістичне використання числівників 

1. Стилiстична характеристика розрядiв числiвникiв за значенням.  

2. Особливостi використання власне кiлькiсних i дробових 

числiвникiв у науковому та в офiцiйно-дiловому стилях.  

3. Дробовi числiвники в журналiстських текстах. Нумералiзацiя 

iменника “нуль”.  

4. Збiрнi числiвники як синонiми власне кiлькiсних, їх iдеографiчнi та 

стилiстичнi особливостi.  

5. Випадки вiдхилення вiд норм у вiдмiнюваннi складних i складених 

числiвникiв.  

6. Мовна норма поєднання iменникiв з числiвниками та винятки з 

правил у вживаннi числiвникiв “два”, “три”, “чотири”.  

7. Вiдхилення вiд норми в поєднаннi збiрних числiвникiв з 

iменниками.   

8. Лiтературне вживання числового iменника “пара” з певними 

групами iменникiв.  



9. Можливе емоцiйне забарвлення тих числiвникiв, що позначають 

видатнi явища або пам’ятнi подiї.  

10.Числiвники в складi фразеологiзмiв.  

Література: [5, с. 168–178; 6, с. 203–205; 9, с. 211–221]. 

 

Тема 11. Стилістичне використання займенників 

1. Загальна стилiстична характеристика займенника.  

2. Особливостi використання займенникiв у рiзних функцiональних 

стилях.  

3. Семантичнi та експресивнi вiдтiнки, яких набувають особовi 

займенники залежно вiд умов уживання.  

. Можливе виникнення двозначностi за використання зворотного 

займенника чи присвiйного займенника “свiй” і способи 

полiпшення тексту.  

5. Синонiмiя означальних займенникiв.  

6. Перехiд займенникiв у частки, їх значеннєвi вiдтiнки.  

7. Випадки помилкового використання займенникiв у журналiстських 

текстах.  

Література: [5, с. 153–165; 6, с. 205–207; 9, с. 231–240]. 

 

Тема 12. Стилістичні можливості дієслова 

1. Загальна стилiстична характеристика дiєслова.  

2. Дiєслiвнi форми й категорiї, використання яких можливе iз 

стилiстичною метою.  

3. Синонiмiя особових форм дiєслова, зiставнiсть окремих форм 

особових закiнчень i категорiї числа.  

4. Синонiмiя часiв дiєслова.  

5. Використання теперiшнього часу в значеннi iнших часiв.  

6. Стилiстична мета вживання “теперiшнього iсторичного” 

(“теперішнього репортажного”), давноминулого та передминулого 

часiв.  

7. Використання майбутнього часу в значеннi iнших часiв.  

8. Випадки вживання минулого часу в значеннi iнших часiв.  

9. Синонiмiя способiв дiєслова.   

10.Умовний спосiб у значеннi дiйсного або наказового.  

11.Емоцiйне забарвлення дiєслiв доконаного та недоконаного виду, 

вжитих у наказовому способi.  

12.Вiдтiнки, якi вносять у мовлення частки при дiєсловах у 

наказовому способi.  

13.Iнфiнiтив у значеннi рiзних способiв дiєслова.  

14.Дiєслово як один з основних засобiв надання динамiки 

висловлюванню.  

Література: [5, с. 182–199; 9, с. 250–256; 16, с. 157–161]. 



 

Модуль 3. Синтаксичні засоби стилістики 

Тема 13. Стилістичні можливості синтаксису. Стилістичні  

властивості порядку слів у реченні 

1. Стилiстичнi можливостi синтаксису. 

2. Синтаксичнi синонiми та паралельнi конструкцiї. 

3. Синонiмiя рiзних типiв простого речення. 

4. Порядок членiв речення, його змiстове, синтаксичне й стилiстичне 

значення. 

5. Мiсце кожного члена речення за прямого порядку, зокрема за 

наявностi кiлькох означень або додаткiв. 

6. Стилiстична мета й виправданiсть iнверсiї. 

7. Можлива двозначнiсть унаслiдок подвiйної залежностi та способи 

полiпшення тексту.  

8. Змiстовi вiдтiнки, що залежать вiд розмiщення вставних слiв, якi не 

є членами речення. 

9. Розмiщення часток, якi виокремлюють або посилюють певнi члени 

речення.  

Література: [5, с. 215–218; 9, с. 264–270; 16, с. 164–169]. 

 

Тема 14. Стилістичне використання координації підмета й 

присудка. Узгодження означення 

1. Стилiстичне використання координацiї пiдмета й присудка. 

2. Граматична та логiчна координацiя пiдмета й присудка. 

3. Координацiя присудка та простого пiдмета, вираженого, зокрема, 

iменником спiльного роду; iменником-назвою професiї чи посади 

жiнки; загальним iменником, при якому є власний – географiчна 

назва; поєднанням двох загальних iменникiв рiзного граматичного 

роду. 

4. Координацiя присудка та простого пiдмета, вираженого 

складноскороченим словом або невiдмiнюваним iменником 

iншомовного походження. 

5. Координацiя присудка та пiдмета, вираженого особовим, питально-

вiдносним займенником, числiвником, субстантивованим 

незмiнним словом. 

6. Координацiя присудка й складеного пiдмета, зокрема підмета на 

кшталт “брат iз сестрою”; пiдмета, до складу якого входять 

числiвник та iменник; пiдмета – збiрного iменника з кiлькiсним 

значенням; пiдмета – нерозкладного словосполучення. 

7. Випадки узгодження зв’язки з iменною частиною присудка. 

Значеннєвi вiдтiнки, якi вносять у висловлювання називний та 

орудний вiдмiнки iменника в складеному присудку. 



8. Координацiя присудка й однорiдних пiдметiв, зокрема з 

урахуванням сполучника, заперечної частки, прямого порядку 

членiв речення чи iнверсiї. 

9. Узгодження означення при iменниках – однорiдних членах. 

Однина чи множина iменника при кiлькох узгоджених з ним 

означеннях.  

10.Узгодження в непрямих вiдмiнках прикладок – назв населених 

пунктiв.  

Література: [5, с. 219–223; 9, с. 278–285]. 

 

Тема 15. Варіанти форм, пов’язані з керуванням 

1. Варiанти форм, пов’язанi з керуванням. Значення відмінкових 

форм. 

2. Синонiмiчнi прийменниковi та безприйменниковi конструкцiї.  

3. Керування при синонiмiчних словах. Синонiмiя прийменникiв.  

4. Керування при однорiдних членах, що передбачають рiзні вiдмiнки 

керованих слiв.  

5. Можлива двозначнiсть як наслiдок нерозрiзнення родового 

суб’єкта та родового об’єкта. 

6. Спiльне й вiдмiнне в керуваннi в українськiй i росiйськiй мовах.  

7. Варiанти вiдтворення українською мовою росiйських 

словосполучень з прийменниками “по”, “при”.  

8. Помилки, пов’язанi з обранням форм керування. 

Література: [5, с. 201–209; 9, с. 298–311]. 

 

Тема 16. Стилістичне використання однорідних членів речення 

1. Стилiстичнi функцiї однорiдних членiв речення.  

2. Використання однорiдних членiв для побудови класифiкацiй у 

науковому й офiцiйно-дiловому стилях.  

3. Додержання логiчних вимог у використаннi однорiдних членiв. 

4. Стилiстичне значення рiзних способiв добору та поєднання 

однорiдних членiв.  

5. Сполучники при однорiдних членах. Обрання синонiмiчного 

сполучника. Значення пропускання та повторення сполучникiв.  

6. Вiдтiнки значення та правила використання двочленних 

сполучникiв.  

7. Уживання прийменникiв при однорiдних членах.  

8. Мовностилiстичнi та логiчнi помилки в поєднаннi однорiдних 

членiв. 

  Література: [5, с. 224–227; 6, с. 252–256; 9, с. 332–341]. 

 

Тема 17. Стилістичне використання синтаксичних синонімів та 

паралельних синтаксичних конструкцій. 



1. Стилiстичне використання синонімічних та паралельних 

синтаксичних конструкцiй у рiзних функцiональних стилях. 

2. Особове та безособове речення як взаємозамінні синтаксичні 

конструкції. 

3. Особливості використання в мові ЗМІ безособових речень, 

активних та пасивних зворотів. 

4. Дiєприкметниковий зворот i пiдрядне означальне речення; 

паралельнiсть цих конструкцiй i вiдтiнки, якi виникають пiд час 

уживання тiєї й iншої конструкцiї; умови взаємозамiни згаданих 

конструкцiй. 

5. Переклад українською мовою росiйських речень з 

дiєприкметниковими зворотами.  

6. Дiєприслiвникові звороти й пiдряднi обставиннi речення як 

паралельнi конструкцiї, їх змiстовi та стилiстичнi вiдтiнки.  

7. Умови правильного використання в реченнi дiєприслiвникового 

звороту. 

8. Замiна пiдрядних обставинних речень дiєприслiвниковими 

зворотами; зворотна замiна.  

9. Речення з нагромадженням вiддiєслiвних iменникiв і паралельнi до 

них конструкцiї з дiєслiвними формами. Замiна пiдрядними 

реченнями конструкцiй з вiддiєслiвними iменниками.  

10.Стилiстична мета використання паралельних синтаксичних 

конструкцiй.   

11.Стилiстична характеристика способiв вiдтворення чужого 

висловлювання.   

12.Використання прямої мови в рiзних функцiональних стилях, у 

рiзних жанрах ЗМI. 

13.Вiльна пряма мова в журналiстських текстах.  

14.Порiвняльна характеристика прямої та непрямої мови.  

15.Стилiстичнi особливостi невласне прямої мови.  

Література: [5, с. 229–231; 9, с. 355–360]. 

 

Тема 18. Складні речення в мові ЗМІ 

1. Використання складного речення в рiзних формах мови та в рiзних 

функцiональних стилях.  

2. Особливостi й характернi риси вживання складного речення в мовi 

ЗМI.   

3. Тенденцiя до поширення в мовi ЗМI сегментацiї та парцеляцiї. 

4. Порiвняльна стилiстична характеристика сурядностi та 

пiдрядностi.   

5. Стилiстичнi властивості сполучникового та безсполучникового 

зв’язку в складному  реченнi.  



6. Значення й стилiстична вмотивованiсть уживання сполучникiв i 

сполучних слiв у складнопiдрядних реченнях.  

7. Помилки у використаннi складних речень.  

8. Перiод i його використання в публiцистицi.  

9. Загальна характеристика синтаксичної будови тексту.  

10.Надфразна єднiсть як сплав змiстових, граматичних i стилiстичних 

ознак.  

11.Стилiстичнi  засоби органiзацiї надфразної єдностi.  

12.Загальна характеристика стилiстичних фiгур. 

Література: [5, с. 232–234; 9, с. 360–363]. 
 

Теми лабораторних  занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Предмет і завдання курсу. Основні поняття практичної 

стилістики.  Функціональні стилі української мови 

2 

2 Стилістичне розшарування української лексики 2 

3 Стилістичне використання багатозначності слова та омонімії. 

Пароніми  

2 

4 Стилістичне використання лексичної синонімії. Словникові та 

контекстуальні антоніми в мові ЗМІ 

2 

5 Стилістичне використання в мові ЗМІ іншомовних слів, 

неологізмів, історизмів і архаїзмів, діалектизмів. Лексичні та 

граматичні росіянізми 

2 

6 Канцеляризми та штампи в мові ЗМІ 2 

7 Стилістичне використання фразеологізмів у мові мас-медіа 2 

8  Морфологічні засоби стилістики. Стилістичне використання 

іменників 

2 

9 Стилістичне використання прикметників 2 

10 Стилістичне використання числівників 2 

11 Стилістичне використання займенників 2 

12 Стилістичні можливості дієслова 2 

13 Стилістичні можливості синтаксису. Стилістичні  властивості 

порядку слів у реченні 

4 

14 Стилістичне використання координації підмета й присудка. 

Узгодження означення 

2 

15 Варіанти форм, пов’язані з керуванням 2 

16 Стилістичне використання однорідних членів речення 2 

17 Стилістичне використання синтаксичних синонімів та 

паралельних синтаксичних конструкцій 

4 

18 Складні речення в мові ЗМІ 2 
                                                                                                              

Самостійна  робота  

(ГРАФІК для дистанційного навчання) 
 

№ Назва теми ДАТА 



з/п 

1  Морфологічні засоби стилістики. Стилістичне 

використання іменників 

До 02.10 

2 Стилістичне використання прикметників До 09.10 

3 Стилістичне використання числівників До 16.10 

4 Стилістичне використання займенників До 23.10 

5 Стилістичні можливості дієслова До 30.10 

6 Стилістичні можливості синтаксису. Стилістичні  

властивості порядку слів у реченні  

До 06.11 

7 Стилістичне використання координації підмета й 

присудка. Узгодження означення 

До 13.11 

8 Варіанти форм, пов’язані з керуванням До 20.11 

9 Стилістичне використання однорідних членів речення До 27.11 

10 Стилістичне використання синтаксичних синонімів та 

паралельних синтаксичних конструкцій 

До 04.12 

11 Складні речення в мові ЗМІ До 11.12 
 

 

Рекомендована література 

1. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити 

/ [О. Сербенська, М. Білоус, Х. Дацишин, А. Капелюшний та ін.] : 

навч. посібн. – 3-тє вид., доп. і переробл. – Львів: Апріорі, 2017. – 

304 с. 

2. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – 

Львів: Світ, 2003. – 432 с. 

3. Вихованець І.Р., Городенська К.Г. Теоретична морфологія 

української мови: Академічна граматика української мови. – К.: 

Пульсари, 2004. – 400 с. 

4. Волкотруб Г.Й. Cтилiстика ділової мови. – К.: МАУП, 2002. – 208 

с. 

5. Волкотруб Г. Й. Практична стилiстика української мови: Навч. 

посіб. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 256 с. 

6. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навчальний посібник. – 

К.: Ака-демія, 2005. – 368 с. 

7. Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: 

Навчальний посібник. – Львів: ПАІС, 2001. – 224 с. 

8. Капелюшний А.О. Стилістика. Редагування журналістських 

текстів: Практичні заняття (Навчальний посібник з курсів: 

“Практична стилістика української мови”, “Стилістика тексту”, 

“Редагування в ЗМІ”). – Львів: ПАІС, 2003. – 544 с. 

9. Капелюшний А. О. Практична стилістика української мови: 

Навч. посіб. – Вид. 2-ге, переробл. – Львів: ПАІС, 2007. – 400 с. 



10. Капелюшний А. О. Практична стилістика української мови: 

Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів  

факультету журналістики. – Вид. 3-тє, переробл. – Львів: ЛНУ, 

2008. – 72 с. 

11. Капелюшний А. О. Телебачення прямого ефіру: практика 

мовлення, типові помилки: Навчальний посібник. – Львiв: ПАIС, 

2011. – 400 с. 

12. Капелюшний А. О. Практична стилістика української мови: 

Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів  

факультету журналістики. – Вид. 4-те, переробл. / А. О. 

Капелюшний. – Львів: ЛНУ; ПАІС, 2012. – 68 с. 

13. Караванський С. Секрети української мови. – 2-ге розшир. вид. – 

Львів: БаК, 2009. – 344 с. 

14. Караванський С. Пошук українського слова, або Боротьба за 

національне “я”. – К.: Академія, 2001. – 240 с. 

15. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика 

української мови. – К.: Вища школа, 2003. – 462 с. 

16. Пономарiв О.Д. Стилiстика сучасної української мови. – К.: 

Либiдь, 1992. – 248 с.  (3-тє вид. – Тернопіль: Навчальна книга – 

Богдан, 2000. – 248 с.). 

17. Сербенська О.А., Волощак М.Й. Актуальне інтерв’ю з 

мовознавцем: 140 запитань і відповідей. – К.: Просвіта, 2001. – 204 

с. 

18. Яцимірська М. Г. Культура мови журналіста: Навч. посібник. – 

2-ге вид., перероб. і доп. – Львів: ПАІС, 2017. – 168 с. 

Інформаційні ресурси 

Блоґ професора Пономарева О. Д. // Доступно з: http://www. 

bbc/co. uk/ukrainian  

Кафедра мови засобів масової інформації ЛНУ ім. Івана Франка / 

Інформаційна сторінка на ФБ // Доступно з: https:// uk-

ua.facebook.com/kafedramovyzmi 

Культура слова / Інформаційна сторінка на ФБ Інституту 

української мови НАН України // Доступно з: https:// 

www.facebook.com 

MOVA.info – лінгвістичний портал // Доступно з: http://www. 

mova.info 

Пономарів О.Д. Культура слова: мовностилістичні поради // 

Доступно з: http://ponomariv-kultura-slova.wikidot.com 

 

Практичні завдання 

http://www.facebook.com/


Тема 8. Стилістичне використання іменників 
Завдання 1. Знайти в журналістських текстах приклади вдалого 

використання зі стилістичною метою різних категорій і 

форм іменників. 

Завдання 2. Виявити помилки в мовностилістичному використанні 

іменників, інші хиби. Виправити речення. 

1. Саме сюди американці приїжджають гуляти, ходити по 

магазинам (1+1. – 2019. – 9 квітня). 

2. На цей раз чорнила будуть стійкими до змивання (СТБ. – 2019. 

– 11 квітня). 

3. Затримали хабарника по гарячим слідам (Ес. – 2019. – 13 

квітня). 

4. Експедиція пропливе по річкам Уж, Прип’ять (1+1. – 2019. – 13 

квітня). 

5. Все почалося з банального ремонта у хаті (1+1. – 2019. – 14 

квітня). 

6. Трьома швидкими їх доправили до лікарні (1+1. – 2019. – 16 

квітня). 

7. Люди дякують Петрові Порошенко (1+1. – 2019. – 22 квітня). 

8. Пункт перетину можуть пройти власники українського 

паспорту (2+2. – 2019. – 25 квітня). 

9. Горить одразу двадцять вісім автомобілей (1+1. – 2019. – 27 

квітня). 

10. Їх на початку відбора було пів мільйона (1+1. – 2019. – 3 

травня). 

11. Це по нам стріляють (1+1. – 2019. – 7 травня). 

12. Іван Баканов – донедавна керівник передвиборчого штаба (24. – 

2019. – 7 травня). 

13. Скидка. Удара по воротах немає (2+2. – 2019. – 11 травня). 

14. Це розказав Філарет у своєму інтерв’ю нашому колезі Сергію 

Гальченко (1+1. – 2019. – 13 травня). 

15. Відкриваєш очі – ярмарка Китаю (УТ-1. – 2019. – 14 травня). 

16. Пауло Фонсека – у пальто (Ф2. – 2019. – 15 травня). 

17. Я маю неймовірну привілею виступити на цій сцені (УТ-1. – 

2019. – 18 травня). 

18. Ми встигли поспілкуватися із гостями цієї ярмарки (24. – 2019. 

– 22 травня). 

19. З м’ячом опиняються захисники «Динамо» (Ф2. – 2019. – 22 

травня). 

20. Опісля невеликої ярмарки люди відвідали концерт (ПЗ. – 2019. 

– 23 травня). 

21. Там, як і в Сибірі, зараз дуже холодно (2+2. – 2019. – 5 червня). 



22. Учаснику інсталяції спершу видають список з речима [титр] 

(24Л. – 2019. – 5 червня). 

23. По всім каналам транслюють одне й те ж (1+1. – 2019. – 11 

червня). 

24. Надвечір по хлопцям стріляли із мінометів (2+2. – 2019. – 18 

червня). 

25. Україна і Грузія пов’язані багатьма речима (Льв. – 2019. – 20 

червня). 

26. Студенти Університету Карпенко-Карого озвучують те, що 

було написано на війні (24. – 2019. – 22 червня). 

27. Власники авто зібрали́ся до Дня кримськотатарського прапору 

(4. – 2019. – 26 червня). 

28. Вчора звідти стріляли по морським піхотинцям (1+1. – 2019. – 

27 червня). 

29. Тобіас знову не влучає по воротам (НТН. – 2019. – 29 червня) 

30. Десятки гектар в центрі міста використовувалися безкоштовно 

(24. – 2019. – 1 липня). 

31. Не встигли ще толком висохнути чорнила під рішенням про її 

звільнення (24. – 2019. – 3 липня). 

32. Він вхопив пляшку бензина, облив та підпалив (1+1. – 2019. – 4 

липня). 

33. Всередині – представники центрального СБУ (24Л. – 2019. – 4 

липня). 

34. У списки їх беруть не як законотворців, а як приманку для 

електората (24. – 2019. – 54 липня). 

35. Він зухвало нарізає кола навколо нашого кораблю (1+1. – 2019. 

– 7 липня). 

36. Коробку з їхніми речима виносять з їхньої квартири (СТБ. – 

2019. – 8 липня). 

37. Вона стогне від болі (1+1. – 2019. – 17 липня). 

38. Перед бю́летнем вони будуть робити свій висновок (24. – 2019. 

– 19 липня). 

39. Вітаю тебе, Василе! (Ес. – 2019. – 21 липня). 

40. Він йшов за хабарем (24. – 2019. – 15 серпня). 

41. Масштабні перевірки подібних готелей чиновники анонсували 

лише після трагедії (1+1. – 2019. – 18 серпня). 

42. Мова йде про престиж, про продажу футболістів (2+2. – 2019. – 

18 серпня). 

43. Вирішуватимуть долю не лише цих судей (1+1. – 2019. – 19 

серпня). 

44. Асоціюватиметься він із більш комічними речима (24. – 2019. – 

19 серпня). 

45. Він вирощував яблуки (2+2. – 2019. – 21 серпня). 



46. Відкрили безкоштовні екскурсії по кораблям українського 

флоту (Прм. – 2019. – 24 серпня). 

47. Одна з прибуткових у світі стала продаж голландських 

тюльпанів (ZIK. – 2019. – 24 серпня). 

48. Все розпоинається із нічиї (УНІАН. – 2019. – 26 серпня). 

49. Олег Винник – один із суддей цьогоріч (СТБ. – 2019. – 26 

серпня). 

50. Бог ти мій! Яка розв’язка! (Ф2. – 2019. – 31 серпня). 

51. Тобі можна займатися старими брудними речима (24. – 2019. – 

11 вересня). 

52. ТСН повернувся (1+1. – 2019. – 25 вересня). 

53. Не встигли висохнути чорнила під заявою Князєва, як його 

призначили на нову посаду (24. – 2019. – 26 вересня). 

54. Бог ти мій! Яке нещастя! (УНІАН. – 2019. – 5 жовтня). 

55. Промучилась всю ніч від страшних болей (1+1. – 2019. – 7 

жовтня). 

56. Тут такі аромати з першого поверху – слинки течуть! (1+1. – 

2019. – 13 жовтня). 

57. Антоне! Про що йшлося на віче? (1+1. – 2019. – 14 жовтня). 

58. Люди вже майже всі розійшлися по домівкам своїм (1+1. – 

2019. – 14 жовтня). 

59. Вся родина у повному складі В’ячеслава Зінченко (1+1. – 2019. 

– 14 жовтня). 

60. Вдень вони також пройшли від Парка Шевченка до Офісу 

Президента (24. – 2019. – 14 жовтня). 

61. На думку судей, це відповідає збиткам (Прм. – 2019. – 20 

жовтня). 

62. Були такі матчі, що була ярмарка м’ячів (Ф2. – 2019. – 23 

жовтня). 

63. Це молодий, але не по рокам зрілий футболіст (Ф2. – 2019. – 24 

жовтня). 

64. Сергіє! А якщо в нас зараз не відбудеться зустріч у 

нормандському форматі? (Наш. – 2019. – 26 жовтня). 

65. Це Віталій Бахматов – новопризначений радник київського 

мера Віталія Кличко (СТБ. – 2019. – 31 жовтня). 

66. Один гол відділяє «Леванте» від дуже почесної нічиї (Ф1. – 

2019. – 2 листопада). 

67. Обидві команди не проти нічиї (Ф1. – 2019. – 3 листопада). 

68. Підготовку пойшли одинадцять тисяч солдат (Ес. – 2019. – 5 

листопада). 

69. Підкреслює його наукову ступінь. Він доктор наук (Ф2. – 2019. 

– 6 листопада). 



70. Тоді «Шахтар» значно переважав суперника у володінні м’ячом 

(Ф2. – 2019. – 6 листопада). 

71. Замість чорнил – нитки (24. – 2019. – 7 листопада). 

72. Це буде можливе тільки в разі референдума (СТБ. – 2019. – 13 

листопада). 

73. У розкраданні підозрюють валерія Іщенко (24. – 2019. – 16 

листопада). 

74. З тим суддьою є питання (2+2. – 2019. – 24 листопада). 

75. Ліонель Мессі відзначається забитим м’ячом (Ф1. – 2019. – 27 

листопада). 

76. Дев’яносто плюс шоста хвилина. Бог ти мій! (Ф2. – 2019. – 27 

листопада). 

77. Треба провести по верхньому та нижньому яснах (Ес. – 2019. – 

29 листопада). 

78. Наразі МВФ поїхало, не домовившись (Прм. – 2019. – 29 

листопада). 

79. Матеріал Олега Корнієнко (ICTV. – 2019. – 30 листопада). 

80. Втратила роботу через глузливий допис про похорони бійця 

(24. – 2019. – 5 грудня). 

81. Бойовики відкривали вогонь по нашим захисникам (Ес. – 2019. 

– 7 грудня). 

82. Мітингувальники пройшли гучним маршом (Наш. – 2019. – 10 

грудня). 

83. Ми поспілкувалися з Андрієм Антоненко (24. – 2019. – 12 

грудня). 

84. Він прямує до палаца (1+1. – 2019. – 15 грудня). 

85. Це погано впливає на тварин та рослин (Льв. – 2019. – 18 

грудня). 

86. Мій намет більше нагадє шатер (К1. – 2019. – 18 грудня). 

87. Сталося це о другій годині ночі біля нічного клуба (СТБ. – 

2019. – 23 грудня). 

88. Чимало його солдат тоді ще не народилися (1+1. – 2019. – 24 

грудня). 

89. Це наша найпекучіша біль (Ес. – 2019. – 27 грудня). 

90. У Миколи Герасименко народився син (1+1. – 2019. – 29 

грудня). 

91. В мене з рота йде пар (Наш. – 2019. – 29 грудня). 

92. Треба обмежитися вином – радять відвідувачі новорічної 

ярмарки (24. – 2020. – 4 січня). 

93. У літак могла влучити іранська ракета, випущена по 

військовим об’єктам США (24. – 2020. – 8 січня). 

94. Точна копія судна, що розбився в небі над Тегераном (1+1. – 

2020. – 9 січня). 



95. По сусіднім позиціям стріляють із міномета (1+1. – 2020. – 11 

січня). 

96. США сплатило від ста п’ятидесяти до п’ятисот тисяч доларів 

(24. – 2020. – 13 січня). 

97. Там відбувалася аграрна ярмарка «Зелений тиждень» (24. – 

2020. – 18 січня). 

98. Що корисного зробили для народа, розбиралася Анастасія 

Кримова (24. – 2020. – 21 січня). 

99. Майоріли українські прапора (24. – 2020. – 22 січня). 

100. По нашим захисникам випустили шістнадцять мін (24. – 

2020. – 8 лютого). 

 

Тема 9. Стилістичне використання прикметників 
Завдання 1. Знайти в журналістських текстах приклади вдалого 

використання зі стилістичною метою різних категорій і 

форм прикметників. 

Завдання 2. Виявити помилки в мовностилістичному використанні 

прикметників, інші хиби. Виправити речення. 

1. На початку другого тайму це виглядало більш-менш цікавіше 

(Ф2. – 2017. – 26 квітня). 

2. Нічим вона не завершується путним для «Депортіво» (Ф2. – 

2017. – 26 квітня). 

3. Боксери надають перевагу більш молодшому боксеру (5-й. – 

2017. – 27 квітня). 

4. Наша армія порівняно з дві тисячі чотирнадцятим – 

п’ятнадцятим роками значно забезпеченіша амуніцією (Льв. – 2017. – 

3 травня). 

5. Йому сьогодні буде найважче від усіх (24. – 2017. – 8 

травня). 

6. Можливо, це більш дієвішим буде (112. – 2017. – 9 травня). 

7. Вона зараз розкаже та покаже нам найвражаючі моменти (24. 

– 2017. – 18 травня). 

8. Закінчити сезон можна більш яскравіше (Ф1. – 2017. – 23 

травня). 

9. Більш детальніше аналізувати Стокгольмський арбітраж і 

його рішення (5-й. – 2017. – 5 червня). 

10. Зараз фіни значно більш активніше вступають в боротьбу (У. 

– 2017. – 11 червня). 

11. І про іншу міжнародну зстріч, значно більш напруженішу (5-

й. – 2017. – 13 липня). 

12. Чи є у вас інформація якась більш докладніша? (112. – 2017. 

– 20 липня). 



13. У Азербайджану вони набагато більш кращі (Ес. – 2017. – 22 

липня). 

14. Планується створення ближайщим часом бульвару Марії 

Приймаченко (Ес. – 2017. – 1 вересня). 

15. Найінтригуюча програма про подорожі та найсмачніша 

програма про їжу (К1. – 2017. – 7 вересня). 

16. Український півзахисник – кращий варіант на цій позиції 

(ПТ. – 2017. – 7 вересня). 

17. Потрібно більш прискіпливіше контролювати їх доходи (24. 

– 2017. – 21 вересня). 

18. Більш докладніше будем говорити з заступником міністра 

Еміне Джапаровою (24. – 2017. – 26 вересня). 

19. Був час прийняти м’яч і пробити більш краще (Ф2. – 2017. – 

22 жовтня). 

20. Він, може, за інерцією котився, але хто в тому винуват (Ф1. – 

2017. – 28 жовтня).  

21. Чи були більш молодші гравці? (Ф2. – 2017. – 31 жовтня).  

22. Білий трюфель – один із найдорогужчих грибів у світі (2+2. – 

2017. – 13 листопада). 

23. Потрібно якось більш креативніше атакувати (Ф1. – 2017. – 

13 листопада). 

24. Всі найсуперечливі моменти будуть розбирати (Ф2. – 2017. – 

14 листопада). 

25. Приготуємо одну із самих кримських страв – плов (24. – 

2017. – 25 листопада). 

26. Одразу зворотня контратака (Ф2. – 2017. – 27 листопада). 

27. Це одна з найрекордніших партій [бурштину] за останні 

місяці (1+1. – 2017. – 7 грудня). 

28. Остання передача була більш точніша (Ф2. – 2017. – 10 

грудня). 

29. А якщо більш конкретніше, що треба робити? (24Л. – 2017. – 

26 грудня). 

30. Вона ще молодша Зайцевої (СТБ. – 2017. – 29 грудня). 

31. Ми інформуємо про найзначущі рухи, які там відбуваються 

(112. – 2017. – 30 грудня). 

32. Один самий-самий крутий намір (1+1. – 2017. – 31 грудня). 

33. Умови й оплата праці не гірші заокеанських (1+1. – 2018. – 

24 травня). 

34. АПЛ  бельгійського розливу виглядає попроще (І. – 2018. – 

14 липня). 

35. Це надшвидкісний зонд, будь-коли створений інженерами 

(24. – 2018. – 12 серпня). 



36. Далі суперники будуть полегше, ніж «Мілан» і «Лаціо» (Ф1. 

– 2018. – 25 серпня). 

37. Стає все спекотніше, ще хвилюючише (Ф1. – 2018. – 30 

серпня). 

38. Чиї аргументи правдіші – журналіста чи розвідника? (ZIK. – 

2018. – 20 жовтня). 

39. У них його більш, чим достатньо (24. – 2018. – 25 жовтня). 

40. Са́ме смішне, сказали, що цю дату зробили вихідним днем 

(24. – 2019. – 1 січня). 

41. Хай вони стануть ще більш гарнішими, ніж є зараз (ПТЛ. – 

2019. – 1 січня). 

42. Чи будете ви більш прискіпливішим під час вибору 

кандидатів? (Ес. – 2019. – 3 січня). 

43. Більш докладніше розповімо у сюжеті нащих журналістів 

(24. – 2019. – 13 січня). 

44. Українська музика піднімається до більш вищого рівня (ZIK. 

– 2019. – 13 січня). 

45. Можливо, він найбільш важливіший (ZIK. – 2019. – 13 січня). 

46. Дружба набагато важливіша цукерок і подарунків (1+1. – 

2019. – 22 січня). 

47. Давайте більше детальніше проте, що він обіцяв (24. – 2019. 

– 29 січня). 

48. У нас самий чесний, самий незаангажований Конституційний 

Суд побачив порушення прав (24. – 2019. – 27 лютого). 

49. Са́ме головне сказав Мауріціо Сарі на пресконференції (Ф1. 

– 2019. – 27 лютого). 

50. Поїхали ноги в Карима Бензема в са́мий відповідальний 

момент (Ф1. – 2019. – 5 березня). 

51. Труханов міг позбутися повноважень більш простішим і 

цинічнішим способом (24. – 2019. – 6 березня). 

52. Той відчув обіцянку найбільше за інших (УНІАН. – 2019. – 7 

березня). 

53. Який з цих ризиків са́мий найвірогідніший? (Прм. – 2019. – 

17 березня). 

54. Після обіду буде трохи більш сонячніше (24. – 2019. – 31 

березня). 

55. Там вже буде більш детальніше інформація (24. – 2019. – 31 

березня). 

56. Більш детальніше вже після двадцятої (24. – 2019. – 31 

березня). 

57. Були більш скромніші емоції (24. – 2019. – 31 березня). 

58. Старі модніші нових. До міжнародного свята джинсів (1+1. – 

2019. – 24 квітня). 



59. Ціни на тридцять відсотків нижчі ринкових (24Л. – 2019. – 26 

квітня). 

60. Будемо говорити про найукраїнську команду в чемпіонаті 

Бельгії. Це «Гент» (Ф2. – 2019. – 6 травня). 

61. Це було зроблено, щоб «Аякс» спокійніше і більш свіжіше 

почувався в першій грі (Ф2. – 2019. – 8 травня). 

62. Сьогодні він кращий віолончеліст Університету Джона 

Мейсона (Прм. – 2019. – 11 травня). 

63. Якщо говорити більш глибше, розділяє більша гострота 

«Динамо» (2+2. – 2019. – 11 травня). 

64. Якщо говорити більш конкретніше (Ф1. – 2019. – 12 травня). 

65. Найцілюща частина рослини не квітка, а корінь (1+1. – 2019. 

– 14 травня). 

66. Це самий масовий його концерт за останній час (24. – 2019. – 

26 травня). 

67. Міністр зайнятий більш важливішими справами (24. – 2019. – 

4 червня). 

68. Його риторика була більш радикальнішою (N1. – 2019. – 8 

червня). 

69. Більш детальніше – вже о дев’ятнадцятій в «Часі новин» (5-й. 

– 2019. – 22 червня). 

70. Це один з найпровідніших журналістів України (Ес. – 2019. – 

28 червня). 

71. Один з найвисокооплачуваних бійців на рингу. До Києва 

приїхав Майк Тайсон (Ес. – 2019. – 6 липня). 

72. Якщо бути більш точнішими, то наполовину (УНІАН. – 2019. 

– 14 липня). 

73. Вони не менш, а може, й більш для нас вадливіші, ніж 

президентські вибори (24. – 2019. – 15 липня). 

74. Це найкричущий факт утисків гомосексуалів в Британії 

(Прм. – 2019. – 17 липня). 

75. Чи варто очікувати на більш вищому рівні? (4. – 2019. – 16 

серпня). 

76. Більш гостріше грає «Валенсія» (Ф1. – 2019. – 17 липня). 

77. Які дані, нам скажуть більш конкретніше завтра (24. – 2019. – 

26 серпня). 

78. Про це вже більш конкретніше розповість моя колега Ольга 

Кошеленко (1+1. – 2019. – 29 серпня). 

79. Більш детальніше про візит Президента до Польщі ми 

розпитаємо у Богдана Цюпина (24. – 2019. – 31 серпня). 

80. Більш конкретніше – давайте послухаємо (24. – 2019. – 5 

вересня). 



81. Йому потрібне більш посиленіше лікування (24. – 2019. – 9 

вересня). 

82. Хотілося б поговорити за твій гол більш детальніше (Ф1. – 

2019. – 12 вересня). 

83. Вони зможуть домовитись зробити Україну більш 

щасливішою (24. – 2019. – 14 вересня). 

84. Повна розмова з вболівальниками була ще більш жорсткіша 

(2+2. – 2019. – 29 вересня). 

85. Порівняно зі справою Пашинського його обвинувачення 

видається більш заплутанішим (1+1. – 2019. – 20 жовтня). 

86. «Ворскла» ще більш безнадійніша (2+2. – 2019. – 10 

листопада). 

87. Вони зверталися до Зеленського набагато більш агресивніше 

(Наш. – 2019. – 21 листопада). 

88. Найрізноманітні зустрічі та конференції (СТБ. – 2019. – 26 

листопада). 

89. За са́мими обережними прогнозами роботи триватимуть 

щонайменше три дні ( 1+1. – 2019. – 9 грудня). 

90. Майбутнє вже буде більш краще, ніж попереднє (Ес. – 2019. 

– 10 грудня). 

91. Зараз ми цей епізод більш детальніше подивимося (Ф1. – 

2019. – 10 грудня). 

92. У форматі 5G інтернет стане ще більш швидшим (24. – 2019. 

– 16 грудня). 

93. Про найдосвідченого Санта-Клауса – після перерви. Не 

пропкстіть (СТБ. – 2019. – 16 грудня). 

94. Чекаємо вже більш детальнішої інформації (Прм. – 2019. – 29 

грудня). 

95. Про це ми вже розповімо більш детальніше завтра (СТБ. – 

2020. – 9 січня). 

96. Дочекатися кінця путінського режиму буде вкрай важче (1+1. 

– 2020. – 19 січня). 

97. Необхіден аудит Кабміну (Наш. – 2020. – 21 січня). 

98. В Кабміні спекотно, не менш спекотніше в Офісі Президента 

(Наш. – 2020. – 1 лютого). 

99. Фракція стала більш самостійнішою, незалежнішою від 

Офісу Президента (Наш. – 2020. – 1 лютого). 

100. Не кращим чином складається у них розіграш (Ф1. – 

2020. – 9 лютого). 
 



Тема 10. Стилістичне використання числівників 
Завдання 1. Знайти в журналістських текстах приклади вдалого 

використання зі стилістичною метою різних категорій і 

форм числівників. 

Завдання 2. Виявити помилки в мовностилістичному використанні 

числівників, інші хиби. Виправити речення. 

1. До рятувальників уже надійшло майже декілька заявок про 

відкачування води з підвалів (24Л. – 2019. – 3 червня). 

2. Сімдесять одна людина потрапила до ворожого полону (ПЗ. – 

2019. – 11 червня). 

3. В нас залишається пару хвилин (24. – 2019. – 12 червня). 

4. Партія «Слуга народу» мала феноменальну підтримку – 

близько п’ятидесяти відсотків (24. – 2019. – 17 червня). 

5. Обмежується сумами з шістю нулями (24. – 2019. – 17 

червня). 

6. Перед Фірташем відкрилася перспектива п’ятидесяти років в 

комфортабельній американській в’язниці (24. – 2019. – 25 червня). 

7. Щодня проходить близько ста семидесяти тисяч таких оплат 

(24. – 2019. – 27 червня). 

8. Росія мала звільнити двадцять чотири українських моряка та 

два кораблі (1+1. – 2019. – 30 червня). 

9. Там йому загрожують до п’ятидесяти років позбавлення волі 

з конфіскацією майна (Прм. – 2019. – 30 червня) 

10. Це сталося приблизно в одинадцятій годині ранку (СТБ. – 

2019. – 1 липня). 

11. Поступила інформація із ста восьмидесяти одного округів 

(24. – 2019. – 21 липня). 

12. Проголосували менше п’ятидесяти відсотків українців (СТБ. 

– 2019. – 22 липня). 

13. Вступило близько шестиста першокурсників (Льв. – 2019. – 

23 липня). 

14. Усього близько шестиста-семиста злотих (ПТ. – 2019. – 12 

серпня). 

15. Він причетний до розкрадання шестисот шестидесяти 

мільйонів гривень (24. – 2019. – 16 серпня). 

16. Загинули не менше сто тринадцяти осіб (24. – 2019. – 18 

серпня). 

17. Зараз же близько шістьох працівників лікарні доправили в 

Москву (24. – 2019. – 18 серпня). 

18. Вартість одного кубометра дров – близько восьмиста гривень 

(24Л. – 2019. – 23 серпня). 

19. У п’ятидесяти метрах годують (Прм. – 2019. – 24 серпня). 



20. Її бюджет – півтори мільярда доларів (24. – 2019. – 25 

серпня). 

21. Така партія коштує близько восьмиста тисяч гривень (Ес. – 

2019.  

22. До робочого кабінету – їй пару хвилин (24. – 2019. – 27 

серпня). 

23. Це передбачає дпомогу Україні понад сімсота мільйонів 

доларів (4. – 2019. – 1 вересня). 

24. У тисяча дев’ятсот тридцять дев’ятих – сорок перших роках 

(24Л. – 2019. – 2 вересня). 

25. У комітеті – одні представники «Слуги народів» (24. – 2019. 

– 3 вересня). 

26. Автомати встановили на шістнадцяти з п’ятидесяти п’яти 

станцій (1+1. – 2019. – 6 вересня). 

27. Святкували семидесятирічний ювілей Григорія Суркіса (24. – 

2019. – 9 вересня). 

28. Там два блока питань (Прм. – 2019. – 10 вересня). 

29. Робот Фьодор привітав російських школярів з Першим 

вересням (24. – 2019. – 14 вересня). 

30. Запеклі бої в чотирнадцятому-п’ятнадцятих роках (1+1. – 

2019. – 20 вересня). 

31. Щотижня контролери виловлюють до шестиста зайців (24Л. 

– 2019. – 24 вересня). 

32. Його послугами скористалися близько трьохста львів’ян 

(24Л. – 2019. – 26 вересня). 

33. Замовники п’ятидесяти п’яти нападів на активістів за 

минулий рік досі не покарані (24. – 2019. – 27 вересня). 

34. З’їхалися хасиди, аби відсвяткувати п’ять тисяч сімсот 

восьмидесятий рік (24. – 2019. – 28 вересня). 

35. За пост борються два кандидата (112. – 2019. – 28 вересня). 

36. Вік всіх поранених – від сімнадцяти до семидесяти п’яти 

(1+1. – 2019. – 1 жовтня). 

37. Два височенних гравця. Логічно, щоб один накривав іншого, 

не давав простору (Ф1. – 2019. – 3 жовтня). 

38. Народився двадцять дев’ятого травня тисячу дев’ятсот 

шістдесят третього року (Наш. – 2019. – 6 жовтня). 

39. Чотири мільйона ID-карток отримали українці (Наш. – 2019. 

– 6 жовтня). 

40. Документальне кіно до кінця жовтня покажуть учням 

трьохста шкіл (1+1. – 2019. – 8 жовтня). 

41. Мають з’явитися чотири автобани протяжністю близько 

семидесяти кілометрів (24. – 2019. – 9 жовтня). 



42. Президент поговорив із трьохстами журналістами (24. – 

2019. – 13 жовтня). 

43. Картину Сальвадор Далі написав тисячу дев’ятсот двадцять 

сьомого року (Прм. – 2019. – 15 жовтня). 

44. Більше восьмидесяти відсотків громадян не довіряють 

суддям (24. – 2019. – 16 жовтня). 

45. Рейтинг впав з семидесяти трьох до шестидесяти шести 

відсотків (Ес. – 2019. – 19 жовтня). 

46. Стінка від «Олександрії» – три габаритні гравця (2+2. – 2019. 

– 20 жовтня). 

47. Не розібралися два гравця «Аякса» в цій ситтуації (Ф1. – 

2019. – 23 жовтня). 

48. Пригощати планують близько семидесяти відсотків опитаних 

(Наш. – 2019. – 26 жовтня). 

49. До середнього показника у чотири м’яча сьогодні дойдем 

(Ф2. – 2019. – 27 жовтня). 

50. За церемонією спостерігають представники ста вісьмидесяти 

країн (1+1. – 2019. – 27 жовтня). 

51. Кнопкодавів штрафуватимуть на більше вісьмидесяти тисяч 

гривень (СТБ. – 2019. – 29 жовтня). 

52. Впродовж дві тисячі тринадцятого – дві тисячі вісімнадцятих 

років вони реалізували двадцять мільйонів гривень (Льв. – 2019. – 29 

жовтня). 

53. Вони покрили одинадцять цілих шість десятих кілометри 

(Ф2. – 2019. – 2 листопада). 

54. Вартість ремонту одного автобуса від ста п’ятдесяти до 

двісті тисяч гривень (24Л. – 2019. – 4 листопада). 

55. Їм загрожує штраф від п’ятиста до тисячі гривень (2+2. – 

2019. – 4 листопада). 

56. Із семидесяти кілометрів миколаївського бездоріжжя зробили 

менше третини (2+2. – 2019. – 5 листопада). 

57. Замість слів – одні емоції (СТБ. – 2019. – 8 листопада). 

58. Семидесятирічну маму та брата бойовики відпустили (24. – 

2019. – 8 листопада). 

59. Щонайменше триста п’ятдесят з шестиста тварин загинули 

(24. – 2019. – 9 листопада). 

60. В Україну завезли картоплю на двадцять чотири мільйона 

доларів (Наш. – 2019. – 10 листопада). 

61. Видимість не більше двохсот-п’ятиста метрів (24. – 2019. – 

10 листопада). 

62. Брали до тисячі восьмиста гривень (24. – 2019. – 12 

листопада). 



63. Антон Яценко запропонвав від тридцяти до п’ятидесяти 

тисяч доларів (24. – 2019. – 12 листопада). 

64. Кілька корпорацій будуть володіти семидесяти двома 

відсотками території України (Наш. – 2019. – 12 листопада). 

65. В п’ятидесятитисячному місті батареї холодні (1+1. – 2019. – 

13 листопада). 

66. Збудували будівлю у тисячу чотириста сімдесят сьомому 

році (Льв. – 2019. – 14 листопада). 

67. Державний борг скоротиться із шестидесяти до п’ятидесяти 

відсотків ВВП (24. – 2019. – 14 листопада). 

68. Подекуди випало до сімидесяти сантиметрів опадів (24. – 

2019. – 14 листопада). 

69. Хурма коштує від двадцяти шести до шестидесяти п’яти 

гривень (1+1. – 2019. – 16 листопада). 

70. Тут працюватимуть два свмейних лікаря (24Л. – 2019. – 22 

листопада). 

71. Тисяча дев’ятсот тридцять другого – тридцять третіх років 

загинули від чотирьох до восьми мільйонів людей (Наш. – 2019. – 23 

листопада). 

72. Зробили покупку а суму від п’ятидесяти тисяч гривень (Наш. 

– 2019. – 23 листопада). 

73. Каратимуть від п’ятиста до двох тисяч гривень (Наш. – 2019. 

– 23 листопада). 

74. Відкрили виставку до вісьмидесятиріччя (Наш. – 2019. – 23 

листопада). 

75. Біля входу чергують біля трьох-п’яти правоохоронців (Наш. 

– 2019. – 26 листопада). 

76. Чоловіки в Україні живуть до шістидесяти семи, а жінки – до 

сімидесяти семи років (1+1. – 2019. – 27 листопада). 

77. Там зіткнулися три легковика (СТБ. – 2019. – 28 листопада). 

78. Знижка може бути навіть більше п’ятидесяти відсотків (ZIK. 

– 2019. – 29 листопада). 

79. Рейтинг довыри у Президента Зеленського впав впывтори 

рази (Ес. – 2019. – 29 листопада). 

80. Ціна на гречку підскочила у вересні на двадцять два відсотка 

(ПТ. – 2019. – 2 грудня). 

81. За перші півтора години (24Л. – 2019. – 3 грудня). 

82. Наймолодшим навіть по півтори роки (24Л. – 2019. – 6 

грудня). 

83. Газовики приїхали в село тисячу дев’ятсот сімдесятого (1+1. 

– 2019. – 6 грудня). 

84. В Україні скасували гендерні обмеження з чотирьохсот 

п’ятидесяти професій (СТБ. – 2019. – 10 грудня). 



85. Інцидент стався близько о другій ночі (СТБ. – 2019. – 11 

грудня). 

86. Міжнародний валютний фонд виділить україні п’ять і п’ять 

мільярдів доларів (24. – 2019. – 11 грудня). 

87. Вогонь повністю загасили через півтора години (Льв. – 2019. 

– 17 грудня). 

88. Готель розташований в шестиста метрах від «Арени-

Барселони» (Ф2. – 2019. – 18 грудня). 

89. Дебатували понад шести годин (Наш. – 2019. – 20 грудня). 

90. Вибори вже відбулися у восьми сотень громад (24. – 2019. – 

22 грудня). 

91. Здебільшого це українці від шестидесяти до семидесяти 

років (СТБ. – 2019. – 24 грудня). 

92. Перший варіант був написаний у тисяча дев’ятсот першому – 

других роках (Прм. – 2019. – 25 грудня). 

93.  На стримування Росії виділив більше семиста мільярдів 

доларів (24. – 2019. – 25 грудня). 

94. Це було привітання з Восьмим березням (Ес. – 2019. – 27 

грудня). 

95. За це світить штраф до півтора тисячі гривень (24Л. – 2019. – 

27 грудня). 

96. Понад двадцяти разів він проігнорував запрошення на допит 

(ПТ. – 2019. – 29 грудня). 

97. Там уже має приземлитися літак з вісімдесятьма шістю 

нашими звільненими хлопцями й дівчатами (24. – 2019. – 29 грудня). 

98. Два повністю забитих контейнера (1+1. – 2020. – 1 січня). 

99. У Гонконгу затримали близько чотирьохста 

протестувальників (Ес. – 2020. – 2 січня). 

100. Таким чином вдалося створити близько п’ятидесяти 

перук (1+1. – 2020. – 4 січня). 

101. Всього в трьохстах-чотирьохста метрах – житлові 

будинки (1+1. – 2020. – 8 січня).  

102. Політ тривав майже трьох хвилин (СТБ. – 2020. – 8 

січня). 

103. Сталось це в Борисполі в сьомій ранку (1+1. – 2020. – 11 

січня). 

104. Андрій Снуріцин загинув у тисячу девятсот сорок 

четвертому (Прм. – 2020. – 19 січня). 

105. «Барса» – на другій позиції з сорокма очками (Ф2. – 2020. 

– 19 січня). 

106. Цього року планують приватизувати порядка пів тисячі 

таких об’єктів (1+1. – 2020. – 22 січня). 



107. Фіксують загалом до двохста параметрів (1+1. – 2020. – 

24 січня). 

108. Бій відбувся наприкінці тисячу дев’ятсот сімнадцятого 

року (24. – 2020. – 25 січня). 

109. Сорок два – сорок п’ять порівнювати з сорока дев’ятью 

можна (24. – 2020. – 25 січня). 

110. З таким діагнозом у лікарнях Житомира близько трьохсот 

сотень людей (1+1. – 2020. – 26 січня). 

111. Це сталося у восьмій ранку (24. – 2020. – 27 січня). 

112. Стала Британія членом ЄС у тисячу дев’ятсот сімдесят 

четвертому році (24. – 2020. – 1 лютого). 

113. Хвороба забрала життя двісті п’ятдесят дев’яти людей 

(Ес. – 2020. – 1 лютого). 

114. Кількість загиблих від коронавірусу зросла до трьохста 

п’яти (Ес. – 2020. – 2 лютого). 

115. Другу лікарню на півтора тисячі ліжок планують здати за 

дві доби (24. – 2020. – 2 лютого). 

116. У вас буде навчання пару днів (24. – 2020. – 3 лютого). 

117. Найдешевші з них стартують з чотириста п’ятдесяти 

гривень (24. – 2020. – 7 лютого). 

118. Витягнули близько двохста машин (1+1. – 2020. – 7 

лютого). 

119. Із вісьмидесяти повернутись погодилися близько 

половини (1+1. – 2020. – 9 лютого). 

120. Ісламська революція – протести в Ірані впродовж тисяча 

дев’тсот сімдесят восьмого – сімдесят дев’ятих років (24. – 2020. – 10 

лютого). 

 

Тема 11. Стилістичне використання займенників 
Завдання 1. Знайти в журналістських текстах приклади вдалого 

використання зі стилістичною метою різних категорій і 

форм займенників. 

Завдання 2. Виявити помилки в мовностилістичному використанні 

займенників, інші хиби. Виправити речення. 

1. Їх саміх зараз шукають (1+1. – 2016. – 3 травня). 

2. Костел вимагає, щоб місто віддало їм будівлю (24Л. – 2016. – 

14 травня). 

3. Релігійна громада наполягає: їм бракує приміщень (24Л. – 

2016. – 14 травня). 

4. Азербайджанську команду вигнали зі змагань, і 

поспілкуватися з ними нам, на жаль, не вдалося (ZIK. – 2016. – 16 

травня). 



5. Львів’яни вимагають забрати рекламу з громадського 

транспорту, мовляв, вона псує їхній зовнішній вигляд (Льв. – 2016. – 

10 червня). 

6. Він зіграв усього два матчі. І те, виходячи на заміну (Ф2. – 

2016. – 12 червня). 

7. Нову ділянку готують у ратуші, а це, власне, і вона (24Л. – 

2016. – 18 червня). 

8. Він був на користь французів, вони їм сповна користувалися 

(1+1. – 2016. – 24 червня). 

9. Кожна команда мала зіграти одна з одною (Льв. – 2016. – 30 

червня). 

10. У світі висловили підтримку Туреччині у їхньому лиху (СТБ. 

– 2016. – 30 червня). 

11. Зв’язок між цима двома нападниками очевидний (5-й. – 2016. 

– 23 липня). 

12. Шептицький зустрічався із молодим поколінням, бо вірив: за 

ними майбутнє України (Льв. – 2016. – 30 липня). 

13. Вона уже два раза встановлювала рекорд світу (Т-1. – 2016. – 

9 вересня). 

14. Поки що не в’яжеться гра у клубі Зайцева, хоч вони частіше 

атакують (2+2. – 2016. – 17 вересня). 

15. Якщо комаху провокувати, він може вжалити (Льв. – 2016. – 

21 вересня). 

16. Власник передав полотна в СБУ, а ті – в музей (24Л. – 2016. – 

22 вересня). 

17. Пропозиції не надходили від жодного з країн (24. – 2016. – 27 

жовтня). 

18. Автомобілі такого типу дуже потрібні на фронті, адже він 

може маневрувати (Льв. – 2016. – 18 жовтня). 

19. Випробування підготували професіонали, вони надзвичайно 

небезпечні (Z. – 2016. – 20 жовтня). 

20. Групу перестали пускати на територію заводу саме тоді, коли 

вони почали дослідну розробку (Льв. – 2016. – 29 жовтня). 

21. Матеріали слідства надали для ознайомлення 

обвинуваченим, після чого їх передадуть до суду (24Л. – 2016. – 31 

жовтня). 

22. Цій будівлі розмістилася військова частина. Згодом місцеві її 

викупили (Льв. – 2016. – 10 листопада). 

23. Про ніяке повернення ніхто й не хоче чути (24Л. – 2016. – 26 

листопада). 

24. Авто знесло течією. Шукали її за допомогою ехолотів (1+1. – 

2016. – 26 грудня). 



25. Виїхала тоді і родина Кушнера. Вони оселилися у Нью-

Йорку (24. – 2017. – 20 січня). 

26. Вона відмовляється давати жодні коментарі нашому каналу 

(1+1. – 2017. – 29 січня). 

27. Здебільшого це молоде покоління, яким подобаються такі 

кроки вперед (24Л. – 2017. – 31 січня). 

28. Завдяки ньому розвалилась імперія (24. – 2017. – 6 лютого). 

29. У його видавицтві надруковано книжку про війну на Донбасі, 

яка заборонена в Росії (1+1. – 2017. – 8 лютого). 

30. Обстріли Авдіївки тривають. Гатять вони і по житлових 

кварталах (5-й. – 2017. – 3 березня). 

31. Через відсутність жодного судді у канцелярії зібрались понад 

тисячу справ (1+1. – 2017. – 10 березня). 

32. Ти не винен у нічому (Н. – 2017. – 22 березня). 

33. Про бойові дії там майже нічого не нагадує (1+1. – 2017. – 4 

квітня). 

34. Сесія відбудеться двадцять п’ятого квітня – таке рішення 

прийняла президія обласної ради. Вона розгляне важливі питання 

(Льв. – 2017. – 12 квітня). 

35. Останній шанс для «Сельти» здобути нічию. Це перший 

кутовий для них (Ф1. – 2017. – 27 квітня). 

36. Чаус занервувався і жодних документів відмовився давати 

(1+1. – 2017. – 10 травня). 

37. Кілька фактів зацікавили слідчу групу, і вони взяли їх в 

роботу (1+1. – 2017. – 11 травня). 

38. Одна людина поранена. Зараз він у лікарні (1+1. – 2017. – 23 

травня). 

39. Для йо́го це також виклик (Ф1. – 2017. – 3 червня). 

40. Завдяки ним донецкий шахтар стріляє професійніше і 

точніше (1+1. – 2017. – 13 липня). 

41. Сходинки, по яким він ішов, були дуже слизькі (СТБ. – 2017. 

– 24 липня). 

42. Він допоміг свому партнеру по обороні (ПТЛ. – 2017. – 3 

вересня). 

43. Жодні зміни у виборчому процесі Порошенко відкинув (1+1. 

– 2017. – 7 вересня). 

44. Тренер подякував свому нападнику за гру (ПТЛ. – 2017. – 24 

вересня). 

45. Кожен з цих дітей – герой (1+1. – 2017. – 13 жовтня). 

46. Нічия не може влаштувати «Монако», але не викреслить їх з 

числа претендентів (Ф1. – 2017. – 1 листопада). 

47. Відстежують, який транспорт, в котрій годині та куди їде 

(Льв. – 2017. – 6 листопада). 



48. Італія залишиться з нічим (Ф1. – 2017. – 13 листопада). 

49. Романа Трубу має затвердити Президент. Його повноваження 

триватимуть п’ять років (СТБ. – 2017. – 17 листопада). 

50. Про ніщо інше Кадиров навіть не міг мріяти (24. – 2017. – 23 

листопада). 

51. Він розумів, що його знімуть зі своєї посади (1+1. – 2017. – 7 

грудня). 

52. «Шахтар» притискає «Зорю» до їхніх воріт (2+2. – 2017. – 10 

грудня). 

53. Кожна палата різна (ZIK. – 2017. – 18 грудня). 

54. Новий рік чемпіонка зустрічатиме в родинному колі. Вже 

зараз готує для них подарунки (Льв. – 2017. – 30 грудня). 

55. Їй потрібна трансплантація від нерідного донора. Таких в 

Україні не роблять (1+1. – 2018. – 2 січня). 

56. Вже звернулися до замовника робіт, аби ті облаштували 

ліхтарі (ПТЛ. – 2018. – 7 січня). 

57. «Реал» володіє перевагою. «Реал» володіє ініціативою. Але 

дуже важливо для них реалізувати цю перевагу і забити гол (Ф2. – 

2018. – 13 січня). 

58. Петро Порошенко подав свою кандидатуру на голову 

Національного банку України (24. – 2018. – 19 січня). 

59. Такі операції ОМОН проводить, щоб їх боялися (24. – 2018. – 

27 січня). 

60. Молодь – це дешева робоча сила. Їх наймають, бо 

професіонали їдуть за кордон (1+1. – 2018. – 15 лютого). 

61. Деякі від квітів навідріз відмовилися (ZIK. – 2018. – 8 

березня). 

62. Чимало розваг і у малечі. Для них організували майстер-

класи (Льв. – 2018. – 9 квітня). 

63. Народні депутати таки зняли зі своєї посади міністра 

фінансів Олександра Данилюка (СТБ. – 2018. – 7 червня). 

64. Саудівська Аравія програє нуль – два, але поки що не 

бачимо, що вони змінили у своїй грі (І. – 2018. – 14 червня). 

65. Її висота – дві тисячі п’ятсот метрів. Вона вражає і захоплює 

(24. – 2018. – 17 червня). 

66. Зовсім протилежна ситуація в збірної Англії. Вони виходили 

в плей-оф (І. – 2018. – 28 червня). 

67. Пожильці дому викликали поліцію, і ті знайшли вже мертве 

тіло власника помешкання (1+1. – 2018. – 29 червня). 

68. Це Львівська дитяча бібліотека. У їхніх фондах є двісті книг, 

надрукованих шрифтом Брайля (Льв. – 2018. – 11 липня). 

69. В принципі шанси ще в збірної Англії є. Вони атакують (І. – 

2018. – 11 липня). 



70. Також збирається подати в суд Київська міська 

адміністрація, яких обурив той факт (24. – 2018. – 19 липня). 

71. Семе по собі присутність Ігоря на місці злочину ще не 

доводить його причетність до вбивства (24. – 2018. – 20 липня). 

72. Якщо притулок не дотримується всіх вимог, на них чекає 

лише припис (1+1. – 2018. – 3 серпня). 

73.  У нас так багато талановитої молоді, тільки вони не знають, 

як розкрити свій талант (СТБ. – 2018. – 7 серпня). 

74. По ним стріляли переважно з мінометів та гранатометів (24. 

– 2018. – 23 серпня). 

75. Суддя підтримав прокурора і слідчого і призначив йому захід 

– тримання під вартою (24. – 2018. – 10 вересня). 

76. Це та модель гри, до якого він прагне (Ф1. – 2018. – 25 

жовтня). 

77. Перша половина стала переможною для львівської команди. 

Вони забили гол  ворота суперника (Льв. – 2018. – 29 жовтня). 

78. Сирени по обіді наполохали львів’ян. Їх було чути по всьому 

місті (ZIK. – 2018. – 21 листопада). 

79. Справа за міськрадою, адже саме вони мають погодити схему 

руху (ZIK. – 2018. – 10 грудня). 

80. Кожен «Мазераті» – це витвір майстрів, які збираються 

вручну (24. – 2018. – 10 грудня). 

81. Цю акцію супроводжує поліція. Вона проходить досить 

мирно (24. – 2019. – 1 січня). 

82. Вони звернулися до міської влади, проте ті до людей не 

вийшли (Льв. – 2019. – 14 лютого). 

83. Штрафуватимуть і керівництво шкіл, які допустили 

цькування (1+1. – 2019. – 26 лютого). 

84. Прокурор від жодних коментарів відмовився (1+1. – 2019. – 

28 лютого). 

85. Їм невдоволені однаково Президент України Леонід Кравчук 

та голова Верховної Ради Іван Плющ (1+1. – 2019. – 25 березня). 

86. За моєю спиною багато поліції, які контролюють ситуацію 

(Прм. – 2019. – 2 травня). 

87. Кажуть, зверталися до поліції, аби ті виселили ромів (1+1. – 

2019. – 2 травня). 

88. Шанси у «Ліверпуля» стати чемпіоном Англії немає. 

Найгірше для «Ліверпуля», що все залежить не від них (Ф2. – 2019. – 

12 травня). 

89. Постанова душить малий бізнес, позбавляючи їх засобів до 

існування (ПЗ. – 2019. – 15 травня). 

90. Один автобус призначений для людей з інвалідністю, згодом 

їх кількість можуть збільшити (24. – 2019. – 20 червня). 



91. На посаду Генпрокурора. Їм ймовірно стане Руслан 

Рябошапка (24. – 2019. – 21 серпня). 

92. Втримати молодь у школах важко. Вони втікають після 

кількох років роботи (24. – 2019. – 31 серпня). 

93. Повідомили міськраду, а ті викликали археологів (1+1. – 

2019. – 2 вересня). 

94. Цистерни доправляють воду по районах, але їх дуже мало 

(1+1. – 2019. – 10 вересня). 

95. Разумков не сказав, коли закінчиться епоха бідності, яку 

вони обіцяли, коли ішли на вибори (24. – 2019. – 14 вересня). 

96. Гонтареву збила машина. Зараз вона в інвалідному візку 

(СТБ. – 2019. – 17 вересня). 

97. Що робити з тима людьми? (Наш. – 2019. – 14 жовтня). 

98. Протестувальники вигукували образи на адресу поліції 

інколи кидали у них сміття (Ес. – 2020. – 9 січня). 

99. У поїздку він відправляється зі своєю матір’ю, що робить її 

справжнім випробуванням (24. – 2020. – 11 січня). 

100. Є кіоски і автомати, де пасажири можуть купити квитки, і 

їх кількість будуть збільшувати (Льв. – 2020. – 21 січня). 
 

Тема 12. Стилістичні можливості дієслова 
Завдання 1. Знайти в журналістських текстах приклади вдалого 

використання зі стилістичною метою різних категорій і 

форм дієслів. 

Завдання 2. Виявити помилки в мовностилістичному використанні 

дієслів, інші хиби. Виправити речення. 

1. Його пинали ледве не в кожній програмі «Плюсів» (24. – 

2019. – 7 травня). 

2. Пакистан почав зближатися з Китаєм (24. – 2019. – 8 травня). 

3. Непотріб посортували та виручили перші двадцять тисяч 

гривень (Прм. – 2019. – 11 травня). 

4. Мені не вистачає слів, аби висказати вдячність (Прм. – 2019. 

– 11 травня). 

5. І немає до чого придертися (24Л. – 2019. – 14 травня). 

6. В ООН протипіхотні міни визнали такими, що протиречать 

гуманності (24. – 2019. – 16 травня). 

7. Сьогодні вшановують всіх людей, які боряться за 

незалежність України (СТБ. – 2019. – 23 травня). 

8. Бурхлива вода миттєво унесла його (2+2. – 2019. – 24 

травня). 

9. В озері плеска́ються діти, попри численні таблички 

«Купатися заборонено» (1+1. – 2019. – 25 травня). 



10. Дитяча гра, в яку нас намагаються затащити (Ес. – 2019. – 25 

травня). 

11. Реалізація хромає страшенно, на дві ноги (2+2. – 2019. – 26 

травня). 

12. Поставила бойлер і пані Світлана, але поробив він лише 

півтора року (СТБ. – 2019. – 29 травня). 

13. Він високий. Він випригнув (Ф2. – 2019. – 29 травня). 

14. Перш за все, все підчинено у фіналі результату (Ф1. – 2019. – 

30 травня). 

15. Даня звикнув уже до всього (СТБ. – 2019. – 31 травня). 

16. Зеленського намагаються максимально притормозити (1+1. – 

2019. – 2 червня). 

17. Вода таки поступала до осель із резервуарів (1+1. – 2019. – 10 

червня). 

18. Від кровопивців страдають не лише люди, а й тварини (24Л. 

– 2019. – 12 червня). 

19. Аеропорт «Бориспіль» знаходиться поза межами української 

столиці (1+1. – 2019. – 16 червня). 

20. Це відео, яке засняли люди (Прм. – 2019. – 17 червня). 

21. Наші кореспонденти уже пройшлися зоною відчудження 

(1+1. – 2019. – 18 червня). 

22. Результати можуть з’явитися за десять днів до назначених 

виборів (24. – 2019. – 18 червня). 

23. Підлогу пронизають спеціальними кабелями (1+1. – 2019. – 

20 червня). 

24. Ми дао тобі не сто років, а всього сім, якщо все розповісиш 

(Прм. – 2019. – 20 червня). 

25. Четверо людей поступило вчора (1+1. – 2019. – 21 червня). 

26. Може, собака привикла до кращих напоїв (24. – 2019. – 21 

червня). 

27. Місцеві жителі вже багато років боряться за двісті сімдесят 

гектарів лісу (24. – 2019. – 21 червня). 

28. Повітря не поступає, води теж немає (1+1. – 2019. – 23 

червня). 

29. Англієць підхватив м’яч і пробив (УТ-1. – 2019. – 27 червня). 

30. В попередній програмі я довго вибачався (Ес. – 2019. – 28 

червня). 

31. Ти поступив на історичний факультет (Прм. – 2019. – 7 

липня). 

32. Один з них – той, який пропонував травити газом людей (24. 

– 2019. – 8 липня). 

33. Люди уже порозкупали усі свічки (1+1. – 2019. – 10 липня). 



34. Будемо говорити про те, як накалюється атмосфера (24. – 

2019. – 12 липня). 

35. Я спеціальну кишеньку ось тут нашью (Ес. – 2019. – 12 

липня). 

36. Підкупали на цих виборах не менше (СТБ. – 2019. – 22 

липня). 

37. Екстравагантності нашим чиновникам, посадовцям не 

займати (24. – 2019. – 13 серпня). 

38. Двадцять п’ята хвилина йде на «Бешикташ-Парку» в 

Стамбулі (Ф1. – 2019. – 14 серпня). 

39. Видно все. і навіть побратимів, які машуть (1+1. – 2019. – 19 

серпня). 

40. Володимир Рекша і Сергій Конюшок задумали руками 

перетягувати трамваї [титр] (24Л. – 2019. – 23 серпня). 

41. Як ми одіваємось? Чи сильно ми відрізняємось? (НТА. – 

2019. – 24 серпня). 

42. Ви одівали її на інавгурацію (НТА. – 2019. – 24 серпня). 

43. Харків’янин відвідав усі континенти та пересік усі меридіани 

(24. – 2019. – 25 серпня). 

44. Публіка знову несамовито гдить (Ф2. – 2019. – 25 серпня). 

45. Вони змагалися за право незаконно видубовати там бурштин 

(24. – 2019. – 26 серпня). 

46. Ти вегетаріанець? А м’ясо їш? (Ес. – 2019. – 30 серпня). 

47. Далі депутати розбіжуться по комітетах (СТБ. – 2019. – 2 

вересня). 

48. Удар прийшовся на водійську сторону (24. – 2019. – 5 

вересня). 

49. Людмила Денісова також збиралася завітатися до звільнених 

бранців (24. – 2019. – 9 вересня). 

50. Він уво́див суперника на правий фланг (24. – 2019. – 11 

вересня). 

51. Тут зібралися люди, які в звичайному житті навіть не 

пересікаються (24. – 2019. – 12 вересня). 

52. Боряться українці разом з кримськими татарами (1+1. – 2019. 

– 13 вересня). 

53. Довелося приміняти силу (24. – 2019. – 18 вересня). 

54. Вони обсудять одразу два поєдинки (Ф1. – 2019. – 19 

вересня). 

55. Дніпро багато по́милок допускав (Ф2. – 2019. – 19 вересня). 

56. Багато хто пропонує подібне правило приміняти й до 

команди, що захищається (Ф1. – 2019. – 22 вересня). 

57. Кров льється на убитих дорогах, які ніхто не контролює (1+1. 

– 2019. – 23 вересня). 



58. Почали бодатися суперники (Ф2. – 2019. – 25 вересня). 

59. Жужжать та атакують. В Австралії оголосили тривогу через 

нашестя комах (2+2. – 2019. – 26 вересня). 

60. Пропустили перший гол і, що називається, поплили (Ф1. – 

2019. – 26 вересня). 

61. Ворог провокує і дразнить (24Л. – 2019. – 27 вересня). 

62. Якщо виявиться, що собаку натравили, винних покарають 

(1+1. – 2019. – 1 жовтня). 

63. Воротар такого рівня зобов’язаний лузгати такі епізоди, як 

насіння (Ф1. – 2019. – 2 жовтня). 

64. Посад лишилися одразу кілька високопосадовців (2+2. – 

2019. – 2 жовтня). 

65. Андрія підкидує на кілька метрів вгору (2+2. – 2019. – 7 

жовтня). 

66. Там медики боряться за її життя уже пів року (1+1. – 2019. – 

12 жовтня). 

67. Ще три провадження відкрито проти Гладковського, поки він 

знаходився за ґратами (Наш. – 2019. – 19 жовтня). 

68. Лікарі рядять не знаходитися довго на вулиці (24. – 2019. – 

22 жовтня). 

69. Намагаються скелю здвинути з місця (Ф1. – 2019. – 23 

жовтня). 

70. Зараз ми детально розберемо ситуацію (24. – 2019. – 23 

жовтня). 

71. Вскрити таку оборону непросто (Ф2. – 2019. – 24 жовтня). 

72. Команда володіє перевагою (Ф1. – 2019. – 26 жовтня). 

73. Його зв’язок із російською пропагандою прослідило 

американське видання «Нью-Йорк таймс» (1+1. – 2019. – 27 жовтня). 

74. Його батьки не привили від цієї зарази, а просто підробили 

довідку (1+1. – 2019. – 27 жовтня). 

75. Поліції вдалося вислідити вбивцю (1+1. – 2019. – 28 жовтня). 

76. Сьогодні вітер дує з моря (1+1. – 2019. – 31 жовтня). 

77. Тут Левандовські знаходиться за лінією м’яча (Ф1. – 2019. – 

6 листопада). 

78. «Баварія» бере паузу. І гудить «Альянс-Арена». Справедливо 

гудить (Ф1. – 2019. – 6 листопада). 

79. Він почав стріляти по ногах сусідів і потрапив у одного з них 

(2+2. – 2019. – 7 листопада). 

80. Чи готові сторони виповнити свої домовленості? (24. – 2019. 

– 8 листопада). 

81. Об’єднання закупає і дарує автошколам такі пристрої (СТБ. – 

2019. – 12 листопада). 



82. Це значить пам’ятати, що і скільки ти їш (1+1. – 2019. – 12 

листопада). 

83. Пік голодомору прийшов на весну тисячу дев’ятот тридцять 

третього року (Наш. – 2019. – 22 листопада). 

84. Кілька дзвінків – і мені назначають час і місце (1+1. – 2019. – 

24 листопада). 

85. Де рекламники завралися і пустили в хід недостовірну 

інформацію? (24. – 2019. – 26 листопада). 

86. Футболісти «Манчестер-Сіті» намагаються витянути на себе 

захисників «Шахтаря» (Ф1. – 2019. – 26 листопада). 

87. Вартість стартового паке коштуватиме від шестидесяти 

гривень (2+2. – 2019. – 2 грудня). 

88. Ці справи по суті були замороджені (24. – 2019. – 3 грудня). 

89. В той час у будівлі знаходилося чотириста осіб (24. – 2019. – 

4 грудня). 

90. Пропозиція Путіна походить на нервовий тик (24. – 2019. – 

10 грудня). 

91. Зараз спробуємо вмикнути Михайла Макарука (24. – 2019. – 

12 грудня). 

92. Шансу пореготати не упустять (УНІАН. – 2019. – 12 грудня). 

93. Він таки зумів потрапити по м’ячеві, але не забив (Ф2. – 

2019. – 14 грудня). 

94. Просто співставимо факти (24. – 2019. – 15 грудня). 

95. Вони травили один одного газом (24. – 2019. – 18 грудня). 

96. Вони миготять і сяють (1+1. – 2019. – 18 грудня). 

97. У Барселоні більшість не визначилася, чи хоче вона 

від’єднюватися від Іспанії (Ф2. – 2019. – 18 грудня). 

98. Святкового настрою на Софійській площі не займати (СТБ. – 

2019. – 19 грудня). 

99. Його заділа куля, але рана не страшна (24. – 2019. – 19 

грудня). 

100. Щодо черг, то вони традиційно зникнюють вже на 

католицьке Різдво (1+1. – 2019. – 23 грудня). 

101. У вбивці були хороші адвокати, які вміло зволікали 

справу (СТБ. – 2019. – 23 грудня). 

102. У Харкові боряться за життя поліціянта (СТБ. – 2019. – 24 

грудня). 

103. П’ять років вони з нею боряться (2+2. – 2019. – 27 

грудня). 

104. Бачите, він нам маше рукою (1+1. – 2019. – 29 грудня). 

105. Просто привітати, бо безмежно без них заскучили (1+1. – 

2019. – 29 грудня). 

106. Вони лише боряться за владу (Наш. – 2020. – 12 січня). 



107. Активісти зараз боряться за ліхтарі (1+1. – 2020. – 13 

січня). 

108. Як обстріли перепахали поле, добре видно з 

квадрокоптера (2+2. – 2020. – 14 січня). 

109. Норми міжнародного права не сходяться з інтересами 

Кремля (24. – 2020. – 15 січня).  

110. Найважче суміщати спорт з акторською грою (І. – 2020. – 

18 січня). 

111. З вогнем боряться три десятки вогнеборців (1+1. – 2020. – 

22 січня). 

112. Як боряться з поширенням недуги, розкаже Олена Кук 

(24. – 2020. – 24 січня). 

113. Він йому шепче постійно на вушко (Наш. – 2020. – 26 

січня). 

114. З якими проблемами зіткаються ваші колеги? (Наш. – 

2020. – 1 лютого). 

115. Метою Москви є стравити українців одних з одними (24. 

– 2020. – 14 лютого). 

116. Чи було авто службовим, чи ні? Щось я не припомню (24. 

– 2020. – 17 лютого). 

117. Його важко з чимось перепутати. Постріл російського 

снайпера може пролунати в будь-яку хвилину (2+2. – 2020. – 25 

лютого). 

118. Чому собак не кормили? (2+2. – 2020. – 6 березня). 

119. Сімох осіб затримано, двоє з них арештовані (24. – 2020. 

– 9 березня). 

120. Медики боряться за життя ще шести десятків поранених 

(24. – 2020. – 9 березня). 
 

Тема 13. Стилістичні можливості синтаксису. 

Стилістичні  властивості порядку слів у реченні 
Завдання 1. Знайти в журналістських текстах приклади вдалого 

використання зі стилістичною метою використання 

порядку слів у реченні. 
 

Тема 14. Стилістичне використання координації підмета 

й присудка. Узгодження означення 
Завдання 1. Виявити помилки в координації підмета й присудка, в 

узгодженні означення інші хиби. Виправити речення. 

1. Для них стипендія складатиме понад дві тисячі гривень (Льв. 

– 2016. – 29 грудня). 



2. Мешканці обіцяють // ремонтники не відчують незручностей 

(24Л. – 2016. – 30 грудня). 

3. У «Міддлсбро» справи далеко не так добре (24. – 2016. – 30 

грудня). 

4. Медикаменти повинно було закупити Міністерство охорони 

здоров’я (1+1. – 2017. – 22 січня). 

5. Із цих ставків у користуванні перебувають майже половина 

(Льв. – 2017. – 26 січня). 

6. Як будете святкувати своє день народження наступного 

тижня? (Льв. – 2017. – 4 лютого). 

7. Водія намагалися витягти п’ятеро людей з ознаками травми 

хребта (1+1. – 2017. – 13 лютого). 

8. Командування вермахту вимушено було знімати з фронту 

військові частини (24. – 2017. – 13 лютого). 

9. Понад сотню військових пройшлися маршем від Хрещатика 

(5-й. – 2017. – 18 лютого). 

10. Ті, хто служили разом під Дебальцевим, продовжать 

святкування (5-й. – 2017. – 18 лютого). 

11. «Барселона», наче ведмідь, у якусь ігрову сплячку увійшов 

(Ф2. – 2017. – 19 лютого). 

12. Він краще, ніж Карім Бензема, молодше (Ф2. – 2017. – 26 

лютого). 

13. Причиною вибуху став суміш метану та повітря (24Л. – 2017. 

– 2 березня). 

14. «Шахтар» мінімально перемогло «Волинь» (2+2. – 2017. – 5 

березня). 

15. Всі ці заяви не являються предметом для обговорення (1+1. – 

2017. – 13 березня). 

16. Не реєстрували, хто з працівників і науковців мали доступ до 

сховищ (5-й. – 2017. – 17 березня). 

17. Його площа складатиме понад тридцять гектарів (Льв. – 

2017. – 17 березня). 

18. Під стінами ратуші мітингували інша група людей (Льв. – 

2017. – 23 березня). 

19. Двадцять один текст увійдуть у її книжку (Льв. – 2017. – 23 

березня). 

20. Більшість пасажирів ще спали (Ес. – 2017. – 2 квітня). 

21. У кімнаті було лише він та я 1+1. – 2017. – 18 квітня). 

22. Успішно пройдуть відбір лише половина з них (Льв. – 2017. – 

22 квітня). 

23. Двоє бійців розповіли Наталі Грищенко // лікарі у 

надтяжкому стані (2+2. – 2017. – 3 травня). 



24. Показник Луїса Суареса цього сезону набагато нижче, ніж в 

попередніх сезонах (Ф1. – 2017. – 14 травня). 

25. Останній раз тут матч проводила БК «Галичина» (24Л. – 

2017. – 26 травня). 

26. Борг держави перед Львовом складає шістсот мільйонів 

гривень (24Л. – 2017. – 2 червня). 

27. Він вивіз військових // керуючи гелікоптером з важкими 

пораненнями (2+2. – 2017. – 9 червня). 

28. Організували акцію низка неурядових організацій (112. – 

2017. – 11 червня). 

29. До голодувальників так і ніхто не вийшов (24. – 2017. – 24 

червня). 

30. Сполучені Штати Америки може вирішити, чи надавати 

Україні летальну зброю (N1. – 2017. – 25 червня). 

31. Вартість цих робіт складатиме не менше шести мільйонів 

євро (Льв. – 2017. – 26 червня). 

32. Інтернет-портал «Європейська правда» написала (СТБ. – 

2017. – 13 липня). 

33. Орієнтовна вартість конфіскованого майна складає п’ять 

мільярдів гривень (24. – 2017. – 22 липня). 

34. Це сімнадцятирічна Іванна з міста Херсон (ZIK. – 2017. – 28 

серпня). 

35. Львівщина – одна з найпривабливіших регіонів (Льв. – 2017. 

– 30 серпня). 

36. Росіяни і корейці стають усе ближче (24. – 2017. – 4 вересня). 

37. ФК «Львів» втратив сьогодні два очка, а «Полісся» знайшов 

(ПТЛ. – 2017. – 24 вересня). 

38. Світло у вікнах Адміністрації Президента горять (ZIK. – 

2017. – 27 вересня). 

39. Біля власного гаража невідомі розстріляли депутата (5-й. – 

2017. – 29 вересня). 

40. Видатки на соціальну допомогу склали близько вісімнадцяти 

мільярдів (112. – 2017. – 1 жовтня). 

41. Ця школа – одна з дев’яти закладів Львівщини (ZIK. – 2017. – 

4 жовтня). 

42. Він запросив усіх п’ятого жовтня на своє день народження 

(24. – 2017. – 6 жовтня). 

43. Швидкість обслуговування має складати п’ятнадцять хвилин 

(Льв. – 2017. – 12 жовтня). 

44. Командування діями бійців задоволені (112. – 2017. – 14 

жовтня). 

45. Взялися вирішувати це група депутатів (1+1. – 2017. – 25 

жовтня). 



46. Гурт «Серебро» зачинили для себе український ринок (24. – 

2017. – 28 жовтня). 

47. Він приїхав на день народження матері, яке святкували 

наступного дня (1+1. – 2017. – 29 жовтня). 

48. Колона з двох тисяч студентів рушили вулицями Львова 

(ZIK. – 2017. – 1 листопада). 

49. Цілу добу про нього було нічого невідомо (1+1. – 2017. – 2 

листопада). 

50. Хорвати на голову вище своїх суперників (Ф2. – 2017. – 9 

листопада). 

51. Тепер діагноз погірше: розлад психіки (24. – 2017. – 9 

листопада). 

52. Марко недавно було день народження (2+2. – 2017. – 12 

листопада). 

53. Інфляція буде складати сім-вісім відсотків (1+1. – 2017. – 14 

листопада). 

54. Сума інвестицій складає сорок мільйонів гривень (Льв. – 

2017. – 24 листопада). 

55. На нього потрапила вся нацистська верхівка – ті, хто 

залишилися живі (24. – 2017. – 29 листопада). 

56. Загальна вага склала сто сорок грамів (24Л. – 2017. – 30 

листопада). 

57. «Атлетіко» поки що зовсім позбавлено м’яча (Ф1. – 2017. – 

10 грудня). 

58. Вона склала тисячу двісті кілометрів (СТБ. – 2017. – 11 

грудня). 

59. Автомобіль «Опель», за кермом якої сиділа тридцятирічна 

жінка, виконала поворот (5-й. – 2017. – 13 грудня). 

60. Майже сотня старшокласників Львівщини зголосилися 

пройти одноденний вишкіл (5-й. – 2017. – 18 грудня). 

61. Приходять ті, хто до імунолога не потрапили (5-й. – 2018. – 

16 січня). 

62. Маленький хлопчик побачив, як перша людина – Юрій 

Гагарін – полетів в космос (24. – 2018. – 2 лютого). 

63. Ніхто, крім подруги родини Шепелєвих, його не побачили 

(24. – 2018. – 9 лютого). 

64. Оздобити свічку можна було в патріотичному чи етно стилях 

(24. – 2018. – 12 лютого). 

65. Ніхто із активістів не були затримані (24. – 2018. – 18 

лютого). 

66. Не протрималися впродовж тайму «Алавес» (Ф2. – 2018. – 24 

лютого). 



67. Ті, хто дивом вціліли, прийшли по свої нагороди (ZIK. – 

2018. – 15 березня). 

68. У них немає електрики і проблеми з питною водою (112. – 

2018. – 9 квітня). 

69. Збірна українських піцайоло, серед яких і львів’яни, 

розповіли, як змагались в Італії (24Л. – 2018. – 18 квітня). 

70. Більшість все-таки фінішну пряму перетнули (1+1. – 2018. – 

30 квітня). 

71. За ігровими показниками хтось переваги не мають (НЛО. – 

2018. – 3 травня). 

72. Доступ до Сталіна мали обмежене коло людей (24. – 2018. – 

8 травня). 

73. Ось система протипожежного захисту від сучасного 

підприємства (ZIK. – 2018. – 18 травня). 

74. Усе готово до старту. Зворотній відлік (ZIK. – 2018. – 21 

травня). 

75. Для «Реал» (Мадриду) це вже тринадцятий кубок (112. – 

2018. – 26 травня). 

76. Він жодного разу не просив допомоги чи охорони від 

Національної поліції України (Прм. – 2018. – 29 травня). 

77. На тих, хто ухилялися від служби, військові склали двадцять 

чотири справи та передали їх правоохоронцям (24Л. – 2018. – 1 

червня). 

78. У виграші будуть ті спеціалісти, хто вміють поєднувати 

знання з різних галузей (1+1. – 2018. – 3 червня). 

79. Жодна з фіналісток не тріумфували ще на «Ролан Гаррос» 

(24. – 2018. – 7 червня). 

80. Це основа плану звільнення Сходу від Арсена Авакова (ZIK. 

– 2018. – 7 червня). 

81. Четверта суддя – бразилець Сандро Річчі (І. – 2018. – 14 

червня). 

82. Ніхто більше Золотий м’яч не вигравали, тільки ці 

футболісти (І. – 2018. – 17 червня). 

83. Порозкішніше у нього шевелюра (І. – 2018. – 23 червня). 

84. Повністю володіють грою збірна Англії (І. – 2018. – 24 

червня). 

85. Мріють про забитий м’яч престижу збірна Панами (І. – 2018. 

– 24 червня). 

86. Жоден із футболістів Франції цей м’яч обробити не змогли 

(І. – 2018. – 10 липня). 

87. Багато хто із цих журналістів чекали приїзду 

екстравагантного Дональда Трампа (1+1. – 2018. – 11 липня). 



88. День народження Олега Сенцова. Всі вірять, що воно останнє 

без Олега Сенцова (1+1. – 2018. – 13 липня). 

89. Хельсінкі стали найважливішим місцем для зустрічі 

президентів (1+1. – 2018. – 14 липня). 

90. Гельсінкі готуються до зустрічі Путіна з Трампом [титр] 

(112. – 2018. – 14 липня). 

91. Частина з них вже застаріла і потребують реконструкції (24. 

– 2018. – 16 серпня). 

92. Поклали квіти до нових героїв України, тих, хто загинули у 

війні з Росією (24Л. – 2018. – 23 серпня). 

93. Світлані запропонували посаду гематолога в поліклініці, яку 

вона відкинула (1+1. – 2018. – 27 серпня). 

94. Про такі почесті мріють багато хто (24. – 2018. – 31 серпня). 

95. Буде проведено розслідування порушень з боку СБУ ГПУ 

(СТБ. – 2018. – 20 вересня). 

96. Виборча комісія – орган, від якої залежить, будуть 

фальсифікації чи ні (24. – 2018. – 28 вересня). 

97. Промовчав навіть уповноважений з прав людини Верховної 

Ради Людмила Денисова (24. – 2018. – 1 жовтня). 

98. Ті, хто таки фінішували, відчули себе справжніми 

переможцями (24Л. – 2018. – 1 жовтня). 

99. Договір – один з найважливіших угод (Прм. – 2018. – 21 

жовтня). 

100. Арбітром матчу є Іван Бондар з міста Київ (Ф1. – 2018. – 

31 жовтня). 

101. Люди чекають, коли до них вийдуть хтось з міської ради 

(СТБ. – 2018. – 9 листопада). 

102. Інспектор оглянула близько десятка пеньків (НТА. – 

2018. – 9 листопада). 

103. Він переконує, нове обличчя в рази кращий за зіпсованих 

політиків (24. – 2018. – 16 листопада). 

104. Вихід з-під юрисдикції Європейського суду Об’єднаного 

Королівства (24. – 2018. – 18 листопада). 

105. Зібралося майже сотня активістів (ZIK. – 2018. – 19 

листопада). 

106. Раніше частина Опозиційного блоку об’єдналися з 

партією Рабіновича (24. – 2018. – 22 листопада). 

107. Сьогодні розпочали свій перший день Державне бюро 

розслідувань (24. – 2018. – 27 листопада). 

108. У першому колі «Динамо» програли «Карпатам». Нуль – 

два (2+2. – 2018. – 9 грудня). 

109. Порушниками виявилися компанія поляків (24Л. – 2018. – 

10 грудня). 



110. Кодекс забороняє красти та брати хабарі і головне вчасно 

виконувати свою роботу (24. – 2018. – 11 грудня). 

111. Анастасія Лисакевич – одна із наймолодших вчителів 

(СТБ. – 2018. – 17 грудня). 

112. У перший день роботи нового року парламенту депутати 

готові проголосувати (1+1. – 2018. – 27 грудня). 

113. З якою швидкістю рухався автомобіль Зайцевої, донині 

була загадкою (1+1. – 2019. – 9 січня). 

114. Його відстань до «Ювентуса» складає шість очок (Ф1. – 

2019. – 20 січня). 

115. Про це повідомила голова ОТГ Павло Бойченко (Прм. – 

2019. – 23 січня). 

116. Кожен з українців можуть побачити цей фільм сьомого 

лютого (24. – 2019. – 29 січня). 

117. З кремлівським диктатором Медведчук породичалися (24. 

– 2019. – 15 лютого). 

118. Дехто із парафіян отця Володимира підтримали (СТБ. – 

2019. – 18 лютого). 

119. У Насірова було найгірше день народження у його житті 

(24. – 2019. – 5 березня). 

120. Її день розписан по хвилинах (1+1. – 2019. – 11 березня). 

121. Ті, хто не знають, просто їдуть собі по справах (1+1 – 

2019. – 30 березня). 

122. На Львівщині обійшлося не без правопорушень (24. – 

2019. – 31 березня). 

123. Їх кандидат являється найбільш відкритим (24. – 2019. – 2 

квітня). 

124. Вартість будівництва склала близько восьми мільярдів 

доларів (24. – 2019. – 7 квітня). 

125. Ті, хто живуть в Україні, також долучаться до допомоги 

військовим (1+1. – 2019. – 12 квітня). 

126. Вони [поліцейські] перевірятимуть повідомлення про 

небезпеку від громадян (24. – 2019. – 20 квітня). 

127. Чи тебе надихнуло Кривий Ріг як місто? (1+1. – 2019. – 21 

квітня). 

128. Місто відзначає своє день народження (НТА. – 2019. – 4 

травня). 

129. Доступ до генсека мали обмежене коло людей (24. – 2019. 

– 8 травня). 

130. Двісті одинадцять кілометрів складає цей шлях (Ф2. – 

2019. – 15 травня). 

131. Явка склала майже дев’яносто сім відсотків (24Л. – 2019. 

– 21 травня). 



132. Восьме день народження чоловічого журналу «Егоїст» 

(НТА. – 2019. – 15 червня). 

133. Цей метод дешевше, краще, швидше (1+1. – 2019. – 30 

червня). 

134. Зараз історія про чоловіка // який вилікувався і тепер 

допомагає врятуватися іншим від Ангеліни Матвійчук (СТБ. – 2019. – 

1 липня). 

135. Червоним хідником пройшли майже весь український 

бомонд (1+1. – 2019. – 12 липня). 

136. Більшість відпочивальників з узбережжя вже пішли (2+2. 

– 2019. – 15 липня). 

137. Віддали свій голос лише ті, хто були у списку (24Л. – 

2019. – 21 липня). 

138. За мільйонні розкрадання у Державному бюро 

розслідувань відкрили кілька справ (СТБ. – 2019. – 23 вересня). 

139. Вони роблять виробництво дешевше, а ракету легше 

(СТБ. – 2019. – 8 жовтня). 

140. Тут зустріли свою долю не одне покоління переяславців 

(1+1. – 2019. – 8 жовтня). 

141. За минулий рік у Києві закрилися близько пів сотні 

ресторанів (24. – 2019. – 2 листопада). 

142. Запоріжжя приєднується до когорти міст, яке приймає 

матчі збірної (Ф1. – 2019. – 14 листопада). 

143. Германа відпустили в сорок п’яте день народження 

людини, яка його здала (2+2. – 2019. – 22 листопада). 

144. Дозвіл від СБУ гурт мають (24. – 2019. – 5 грудня). 

145. Чи став мир на крок ближче? (1+1. – 2019. – 10 грудня). 

146. Трубу треба було зробити ширше (УНІАН. – 2019. – 12 

грудня). 

147. Власне, хто це за особи? (2+2. – 2019. – 12 грудня). 

148. Низка авіакомпаній скасували рейси над Іраном (Ес. – 

2020. – 8 січня). 

149. Необхіден аудит Кабміну (Наш. – 2020. – 21 січня). 

150. Чи виживуть решта дерев, покаже час (2+2. – 2020. – 6 

лютого). 

 

Тема 15. Варіанти форм, пов’язані з керуванням 
Завдання 1. Виявити помилки в керуванні, інші хиби. Виправити 

речення. 

1.  «Укрдержбезпека» провела рейд по нелегальних таксистах 

(ZIK. – 2018. – 6 грудня).  

2. Горнятка з Путіним поряд із пам'ятником Шевченка (1+1. – 

2018. – 8 грудня). 



3. Пасажирам було комфортніше добиратися по справах та 

роботі (Льв. – 2018. – 10 грудня). 

4. Остання спроба пошкодити фанерних щитів була вчора (24Л. 

– 2018. – 10 грудня). 

5. У сільраді лежить позитивна характеристика про жінку (ZIK. 

– 2018. – 11 грудня). 

6. Все по силам зараз команді Лучано Спалетті (Ф1. – 2018. – 11 

грудня). 

7. Він приїхав з Лівану навчатися медицині (2+2. – 2018. – 12 

грудня). 

8. Володимир Зеленський згідно цього опитування вже обганяє 

Славка Вакарчука на одинадцять відсотків (Ес. – 2018. – 14 грудня). 

9. Навіть із днем народженням Янукович вітав телефоном (24. – 

2018. – 14 грудня). 

10. Ще хотілося б пройтися по таким прикладним речам (24. – 

2018. – 25 грудня). 

11. Малярією хворіли лише декілька людей (ПЗ. – 2019. – 3 

січня). 

12. Ми живемо по юліанському календарю, тут, у 

Константинополі, по григоріанському (Прм. – 2019. – 5 січня). 

13. Тут, у підніжжя гори Гимба, ми зустріли родичів (1+1. – 

2019. – 10 січня). 

14. Після розгону поліції жовті жилети не розходяться остаточно 

(112. – 2019. – 12 січня). 

15. Вона встигла попрацювати на державній телекомпанії (24Л. – 

2019. – 17 січня). 

16. Жодного дзвінка не було. До неї ніхто не контактував (24. – 

2019. – 22 січня). 

17. Згідно рейтингів шанси невеликі (24. – 2019. – 30 січня). 

18. Десятирічний Артем всю ніч просидів біля ліжка мами (2+2. 

– 2019. – 4 лютого). 

19. Ігор ділиться про свою першу невдалу спробу поїхати на 

заробітки (2+2. – 2019. – 4 лютого). 

20. Ярема Качмар – завідувач відділом медицини катастроф 

(Льв. – 2019. – 8 лютого). 

21. Як виглядає ваш рейтинг згідно голосування суддів? (СТБ. – 

2019. – 9 лютого). 

22. В садку дітей мають навчати всьому (1+1. – 2019. – 12 

лютого). 

23. Куди зникають речові докази по справі? (24. – 2019. – 19 

лютого). 

24. Політики мають узгодити позиції по ключовим питанням (24. 

– 2019. – 1 березня). 



25. За таким сценарієм захопили двадцять чотири українські 

моряки (24. – 2019. – 2 березня). 

26. Не вдається «Карпатам» пробити, завдати цей останній удар 

(ZIK. – 2019. – 3 березня). 

27. Дружина поїхала у місто по справах (1+1. – 2019. – 11 

березня). 

28. Засідання по цій справі розтягнеться не на один рік (24. – 

2019. – 13 березня). 

29. Він орієнтувався не по захисникам, а по Денису Гармашу 

(Ф1. – 2019. – 14 березня). 

30. По ударах п’ятнадцять – один на користь «Шахтаря» (2+2. – 

2019. – 16 березня). 

31. У знак протесту він оголосив голодування (24. – 2019. – 22 

березня). 

32. Лідирує, згідно тих досліджень, Юлія Тимошенко (Ес. – 

2019. – 23 березня). 

33. Богдан відмовився зрадити присязі (1+1. – 2019. – 25 

березня). 

34. Ним захворів батько [про рак] (1+1. – 2019. – 26 березня). 

35. Чи остаточні дані по явці? (СТБ. – 2019. – 31 березня). 

36. Озвучили дані по порушенням на той час (24. – 2019. – 31 

березня). 

37. Вони пішли за бюлетнем (24. – 2019. – 31 березня). 

38. Для журналістів організували турнір по пінг-понгу (24. – 

2019. – 2 квітня). 

39. Сьогодні тут вчить дітей стрільбі з лука (Льв. – 2019. – 4 

квітня). 

40. Про це стверджували і його підопічні (Ф1. – 2019. – 7 квітня). 

41. Лідер фракції про їх вихід заперечує (24. – 2019. – 10 квітня). 

42. Їздять діти не для розваги, а по справах (1+1. – 2019. – 11 

квітня). 

43. Путін намагатиметься використати ситуацію у свою користь 

(Ес. – 2019. – 13 квітня). 

44. Він виграв позицію, саме завдячуючи цього поштовха у 

спину (Ф1. – 2019. – 14 квітня). 

45. Це треба враховувати тим, хто хворіє діабетом (1+1. – 2019. – 

16 квітня). 

46. Там були певні претензії по кільком епізодам (2+2. – 2019. – 

17 квітня). 

47. Французькі мільярдери уже жертвують значними сумами [на 

відновлення Нотр-Дам де Парі] (24. – 2019. – 20 квітня). 

48. Згідно звітів кандидатів, Порошенко витратив пів мільярда 

гривень (24. – 2019. – 1 травня). 



49. Непросто хавбекам по швидкості справлятися з Салахом і 

Мане (Ф2. – 2019. – 1 травня). 

50. Тепер емоцій не стримував і заговорив на зрозумілій мові 

(24. – 2019. – 3 травня). 

51. Наше право – суддівство по закону (1+1. – 2019. – 5 травня). 

52. По вболівальникам відчувалося, що для «Дніпра» це 

справжня катастрофа (2+2. – 2019. – 5 травня). 

53. Коли одружуються і чим хворіють? (ПЗ. – 2019. – 6 травня). 

54. Потім підуть гриби, за якими туристів ГАЗами возитимуть на 

полонину (2+2. – 2019. – 7 травня). 

55. Вони користуються імунітетом згідно міжнародного 

морського права (1+1. – 2019. – 10 травня). 

56. Вчитель збирає дітей і навчає математиці і етиці (Прм. – 

2019. – 11 травня). 

57. У витоків Партії регіонів стояв Петро Порошенко (24. – 2019. 

– 13 травня). 

58. По виступу ви зрозумієте, що не Марув єдиною багатий 

БДСМ Європи (УТ-1. – 2019. – 14 травня). 

59. За годину до гри були черги у каси (Ф2. – 2019. – 15 травня). 

60. Володимиру Гройсману лише сорок один рік, а це доволі 

мало по політичним міркам (24. – 2019. – 25 травня). 

61. Згідно останнього опитування КМІС, українці повернення до 

Київського патріархату не підтримують (1+1. – 2019. – 26 травня). 

62. Про це запевняли ще минулого тижня (1+1. – 2019. – 28 

травня). 

63. Легеневою гіпертензією хворіють п’ять людей на мільйон 

(1+1. – 2019. – 30 травня). 

64. Зібралися біля пам’ятника Шевченка та колоною рушили до 

будівлі Червоного Хреста (24. – 2019. – 1 червня). 

65. Згідно опитувань, Європейська солідарність входить в 

п’ятірку партій (24. – 2019. – 9 червня). 

66. На цьому заявляв і Федір Ганіславський (112. – 2019. – 11 

червня). 

67. Я буду наполягати відводу прокурорів по цій справі (1+1. – 

2019. – 11 червня). 

68. Вони не хворіли інфекційними хворобами (Льв. – 2019. – 14 

червня). 

69. Україна в фіналі Кубка світу по футболу (УТ-1. – 2019. – 15 

червня). 

70. Партія оприлюднила списки по мажоритарним округам (24. – 

2019. – 22 червня). 

71. Згідно соціологічних опитувань, його партія балансує на 

грані прохідного бар’єра (24. – 2019. – 24 червня). 



72. Згідно закону топ-чиновники часів Януковича не можуть 

претендувати на державні посади (24. – 2019. – 4 липня). 

73. Чоловік нас ніби не чує, поїхав далі повз своєї хати (2+2. – 

2019. – 8 липня). 

74. Завтра суд має розглянути апеляцію по справі (1+1. – 2019. – 

10 липня). 

75. Власник іде по справах (1+1. – 2019. – 10 липня). 

76. Його засудили, не маючи якихось конкретних доказів по цій 

справі (Ес. – 2019. – 12 липня). 

77. Якщо й виїжджав за кордон, то це було по службових 

справах (Прм. – 2019. – 14 липня). 

78. Один із суддів був у нарадчій кімнаті по іншій справі (24. – 

2019. – 15 липня). 

79. Мають звертатися до вас на державній мові (24. – 2019. – 16 

липня). 

80. Єдине, чого нового ми тут побачили, – це ось такий 

боксерський ринг (1+1. – 2019. – 21 липня). 

81. Важливо, яких результатів ті покажуть найближчим часом 

(24. – 2019. – 9 серпня). 

82. Оксана два роки працювала на Луганській телерадіокомпанії 

(24. – 2019. – 9 серпня). 

83. Почала вчитись музиці (24Л. – 2019. – 9 серпня). 

84. Свідчення брали ще по одній справі (24. – 2019. – 12 серпня). 

85. Їх підозрюють на хабарництві у величезних розмірах (24. – 

2019. – 16 серпня). 

86. Кошти підуть на лікування хворого раком уболівальника (24. 

– 2019. – 21 серпня). 

87. Зарплати найближчим часом він навряд чи побачить (2+2. – 

2019. – 23 серпня). 

88. Він готовий прийняти рішення по цим керівникам (Льв. – 

2019. – 23 серпня). 

89. За допомогою бразильська влада звернулася до інших країн 

(24. – 2019. – 26 серпня). 

90. Він має вносити конструктив діям команди (Ф2. – 2019. – 1 

вересня). 

91. Особлива увага прикута виборам до московської міської 

думи (Прм. – 2019. – 8 вересня). 

92. Детальніше про зірок різного розливу обсудимо з 

коментатором матчу (Ф1. – 2019. – 8 вересня). 

93. Росія закликали й надалі виконувати всі зобов’язання по 

мінським домовленостям (1+1. – 2019. – 8 вересня). 

94. Вони по ключових питаннях підтримували Голову Верховної 

Ради (НТА. – 2019. – 8 вересня). 



95. Ігор Коломойський коментував про все на світі (24. – 2019. – 

13 вересня). 

96. Відправлятимуться вони по буднях (Льв. – 2019. – 16 

вересня). 

97. Сорок одна сім’я звернулась за грошовою допомогою (Льв. – 

2019. – 17 вересня). 

98. Побував у вас на чемпіонаті по футболу (1+1. – 2019. – 17 

вересня). 

99. Вона навіть обурилася на журналістів (1+1. – 2019. – 17 

вересня). 

100. Поки що вони про це не коментують (24. – 2019. – 18 

вересня). 

101. Хто ж буде стояти у керівництва цього банку? (5-й. – 

2019. – 19 вересня). 

102. Цей бюджет по цифрам дуже схожий на попередній (24. – 

2019. – 20 вересня). 

103. Вибори мають відбутися по українському законодавству 

(Ес. – 2019. – 21 вересня). 

104. Він завдавав удар по воротах (Ф1. – 2019. – 22 вересня). 

105. Ці люди захворіли небом (1+1. – 2019. – 28 вересня). 

106. Жінкам не прийнято гуляти по вулицям Умані (Прм. – 

2019. – 29 вересня). 

107. Ще раз зробить таку помилку, то він його вже не 

пробачить (Ф2. – 2019. – 29 вересня). 

108. У його честь названо процес пастеризації (24. – 2019. – 2 

жовтня). 

109. Їм треба їхати було кудись по своїх справах (24. – 2019. – 

5 жовтня). 

110. Усіх зібрав, аби відсвяткувати своє день народження (24. 

– 2019. – 2 жовтня). 

111. За думкою литовських журналістів, навряд чи ми 

сьогодні побачимо Каспаравічуса на полі. Навіть у вигляді заміни (У. 

– 2019. – 11 жовтня). 

112. Олег Гладковський в знак протесту оголосив голодування 

(Наш. – 2019. – 11 жовтня). 

113. В Київському суді відбудеться останнє засідання по 

справі (24. – 2019. – 22 жовтня). 

114. Тоді нею захворіли одинадцять осіб (24Л. – 2019. – 25 

жовтня). 

115. На сайті твердження, які заперечують одне одному (24. – 

2019. – 23 жовтня). 

116. Тайсон поводить себе, як директор українського футболу, 

апелює з захисниками, арбітрами (2+2. – 2019. – 30 жовтня). 



117. Цього разу Моралес асистує на Кампанью (Ф1. – 2019. – 2 

листопада). 

118. Студент вирішив, що сміються над ним (24. – 2019. – 6 

листопада). 

119. Цього тижня увага українців була прикута к 

Петрівському, що на Донеччині (Наш. – 2019. – 8 листопада). 

120. Затримання чоловіка відбулося згідно закону (24. – 2019. 

– 14 листопада). 

121. У Гаазі незабаром почнеться слухання по справі (5-й. – 

2019. – 18 листопада). 

122. Курсанти відмовилися зрадити присязі (2+2. – 2019. – 18 

листопада). 

123. Грипом ризикують захворіти до семи мільйонів українців 

(24. – 2019. – 21 листопада). 

124. Перші п’ятеро за допомогою до лікаря звернулися у 

п’ятницю (Льв. – 2019. – 25 листопада). 

125. Сокільники мали б об’єднатися до Львова (Льв. – 2019. – 

26 листопада). 

126. Перевага подобається і по контролю м’яча (Ф2. – 2019. – 

28 листопада). 

127. Міра по документам досі донька обвинуваченої (1+1. – 

2019. – 2 грудня). 

128. Давай ще по справі трохи скажемо (24. – 2019. – 12 

грудня). 

129. Якщо знімальна група щось порушить, будуть вживати 

заходи (24. – 2019. – 12 грудня). 

130. Вони зараз і так в СІЗО по іншій справі (24. – 2019. – 13 

грудня). 

131. Аграрії перекривали головні транспортні артерії в знак 

протесту (24. – 2019. – 16 грудня). 

132. Згідно цього закону громада розпоряджатиметься нею 

(Наш. – 2019. – 16 грудня). 

133. Питань до рефері немає по першому тайму (Ф2. – 2019. – 

18 грудня). 

134. Докази по справі будуть майже зібрані (24. – 2019. – 23 

грудня). 

135. Зазвучав у Карнегі-холі на українській мові [«Щедрик»] 

(Прм. – 2019. – 25 грудня). 

136. Відбулася святкова меса на трьох мовах (Ес. – 2019. – 25 

грудня). 

137. Як вони ставляться щодо того, що беркутівців можуть 

відпустити? (24. – 2019. – 27 грудня). 



138. Він спочатку приютив українських спецпризначенців, а 

потім здав бойовикам (24. – 2019. – 28 грудня). 

139. Він досі очолює парламентський комітет по міжнародній 

політиці (Прм. – 2020. – 1 січня). 

140. Школярка навчається грі на фортепіано (24. – 2020. – 2 

січня). 

141. Тут, згідно переказами місцевих, закатували тисячі людей 

(1+1. – 2020. – 6 січня). 

142. Про це демонстрували всім вітчизняним телеканалам 

(СТБ. – 2020. – 6 січня). 

143. Автор дякує за зйомки ввічливих людей (24. – 2020. – 9 

січня). 

144. Ми вже бачили від Президента ініціативи по кредитам на 

бізнес (Наш. – 2020. – 10 січня). 

145. Поцікавтесь про його можливості (1+1. – 2020. – 16 

січня). 

146. Оксана нелегально працювала на польській фірмі (24. – 

2020. – 18 січня). 

147. Про це запевняє Гончарук (Наш. – 2020. – 23 січня). 

148. Вони можуть консультуватися про можливі випадки 

смертельної недуги (1+1. – 2020. – 30 січня). 

149. Згідно всіх релігійних канонів Катерина почала носити 

хіджаб (Ес. – 2020. – 1 лютого). 

150. Який вигляд вона матиме? Чим саме хворітиме? (1+1. – 

2020. – 11 лютого). 
 

Тема 16. Стилістичне використання однорідних членів 

речення 
Завдання 1. Знайти в журналістських текстах приклади вдалого 

використання зі стилістичною метою однорідних членів 

речення. 

Завдання 2. Виявити помилки у використанні однорідних членів 

речення, інші хиби. Виправити речення. 

1. Ця гусінь вже пошкодила дерева в Центрі та Сході України 

(1+1. – 2018. – 19 червня). 

2. Вогонь знищив не лише товар, а й зруйнував конструкції 

(1+1. – 2018. – 22 червня). 

3. Нема вільних партнерів, кому віддати (І. – 2018. – 23 червня). 

4. Така розв’язка буде зручною як для водіїв, пішоходів, так і 

жителів (Льв. – 2018. – 26 червня). 

5. Настя готується як в школі, так і з татом (ZIK. – 2018. – 29 

червня). 



6. Вони в Києві й, зокрема, у Львові чекають на виліт (24. – 

2018. – 2 липня). 

7. Франція починає потроху наступати й нагнітати на ворота 

уругвайців (І. – 2018. – 6 липня). 

8. Жінці провели операцію та перевели в хірургічне відділення 

(Льв. – 2018. – 9 липня). 

9. Заборонено розташовувати гральні автомати біля навчальних 

закладів та охорони здоров’я (24Л. – 2018. – 12 липня). 

10. Прибули паломники з Польщі, Канади та, зокрема, із 

Львівської області (Льв. – 2018. – 13 липня). 

11. За що можна любити збірну Хорватії, так це характер (І. – 

2018. – 15 липня). 

12. Пояснила, чому не варто вболівати за французів, а за 

хорватів (24. – 2018. – 16 липня). 

13. Йдеться не про магістральний шлях, а бічний відтинок 

вулиці (24Л. – 2018. – 17 липня). 

14. Це не релігійні поховання, а простих містян (1+1. – 2018. – 19 

липня). 

15. Деталі ДТП та що стало причиною смерті з’ясовує слідство 

(112. – 2018. – 19 липня). 

16. Українські музиканти та із-за кордону виконуватимуть 

барокові композиції (Льв. – 2018. – 7 серпня). 

17. З ними треба більше спілкуватися, підтримувати (1+1. – 

2018. – 13 серпня). 

18. При свічках вечеряли мешканці Левандівки та кількох інших 

вулиць міста (24Л. – 2018. – 21 серпня). 

19. Йдеться не просто про любов, а й справедливість (СТБ. – 

2018. – 23 серпня). 

20. На них можна подивитися і навіть помацати (2+2. – 2018. – 

23 серпня). 

21. Бійців нагородили медалями, відзнаками та подарунками 

(24Л. – 2018. – 29 серпня). 

22. Раніше писали польською чи угорськими мовами (Льв. – 

2018. – 6 вересня). 

23. Вболівальники «Юве» отримали задоволення від гри, забили 

двічі (Ф1. – 2018. – 26 вересня). 

24. Даринка любить рухливі ігри, малювати й танцювати (Ес. – 

2018. – 30 вересня). 

25. Бюро перевіряє і запобігає вчиненню порушень (24. – 2018. – 

9 жовтня). 

26. Попрощатися з героєм прийшли друзі, побратими та містяни 

(ZIK. – 2018. – 18 жовтня). 



27. Крім тепла, у садочку немає гарячої води (ZIK. – 2018. – 24 

жовтня). 

28. Волонтер супроводжує та допомагає у побуті незрячим 

людям (Льв. – 2018. – 25 жовтня). 

29. Не приїхав жодний херсонський урядник: ні голова 

Херсонської облради, ні ОДА (СТБ. – 2018. – 15 листопада). 

30. Проблеми виникли на Черкащині, Херсонщині та Кривому 

Розі (24. – 2018. – 19 листопада). 

31. Росія не поважає й нехтує договорами (СТБ. – 2018. – 29 

листопада). 

32. Вони виступають не лише проти подорожчання пального, а й 

вимагають відставки Макрона (СТБ. – 2018. – 3 грудня). 

33. Він консультував та допомагав львівським лікарям (Льв. – 

2018. – 7 грудня). 

34. Пасажиру навряд чи вдасться отримати компенсацію чи то за 

зіпсовані нерви чи втрачене здоров’я (24. – 2018. – 11 грудня). 

35. Розробку схвалили викладачі та вже зацікавились в 

місцевому трамвайно-тролейбусному управлінні (Прм. – 2018. – 24 

грудня). 

36. Виборець має проголосувати не лише за партію, а й окремого 

депутата в ній (24. – 2018. – 30 грудня). 

37. Це не війна за територію, а за мізки та душі українців (ПЗ. – 

2019. – 3 січня). 

38. Він не лише показав їх енергетику, але й зв’язок з людиною 

(24Л. – 2019. – 16 січня). 

39. Йдеться не про патріотичний реп, а кінематограф (24. – 2019. 

– 22 січня). 

40. Зеленському варто було б навчитися спілкуватися з 

журналістами, а не тільки фанатами (24. – 2019. – 26 січня). 

41. Інтерес мають як люди Порошенка, так і Арсена Авакова (24. 

– 2019. – 26 січня). 

42. Про систематичне знущання та як йому запобігти 

розповідатимуть і в інших школах (1+1. – 2019. – 29 січня). 

43. Про групу ризику і як правильно навчитись падати – Наталка 

Сачалко (СТБ. – 2019. – 30 січня). 

44. Використовувати збираються не лише гроші партії, але й 

місцевого бюджету (24. – 2019. – 31 січня). 

45. Ідеться не лише про патрульну поліцію, а й управління 

захисту економіки (1+1. – 2019. – 19 лютого). 

46. Де відбувалися матчі: в Ліоні або Барселоні? (Ф2. – 2019. – 

19 лютого). 

47. Про закордонний досвід і що роблять в українських містах 

дивіться далі (24. – 2019. – 23 лютого). 



48. Саме про неї треба писати, а не корупцію в оборонній сфері 

(24. – 2019. – 5 березня). 

49. Як не дати собі згоріти і вибратися з охопленого полум’ям 

вагона (24. – 2019. – 6 березня). 

50. То не є вистава для відпочинку, а для роздумів (24Л. – 2019. 

– 11 березня). 

51. Обіцяє аудит в «Оборонпромі» і розслідувати незаконні 

закупівлі (24. – 2019. – 11 березня). 

52. Туди їздили по гриби і відпочивати (24Л. – 2019. – 12 

березня). 

53. Розповідав Порошенко і про свою сім’ю, а згодом програму і 

що хоче змінити (Льв. – 2019. – 28 березня). 

54. Поліцейські штрафують та проводять бесіди з поршниками 

(Льв. – 2019. – 2 квітня). 

55. Найбільше хотіла, щоб війна закінчилася перемогою та 

повернутися додому (24. – 2019. – 3 квітня). 

56. Ловить тих, хто продає алкоголь неповнолітнім та після 

десятої години вечора (24Л. – 2019. – 4 квітня). 

57. Двадцять дев’ять тисяч сьогодні обрали футбол, ніж 

шашлики (Ф1. – 2019. – 7 квітня). 

58. Його колеги прямо на ходу гублять деталі та ковпаки від 

коліс (СТБ. – 2019. – 10 квітня). 

59. Про це говоритимуть і з батьками, і у школах (1+1. – 2019. – 

11 квітня). 

60. Найбільше в світі вона любить свого собаку, лазити по 

деревах та брата Ореста (УТ-1. – 2019. – 21 квітня). 

61. Справжнім полем битви він став не лише для політиків, а й 

людей мистецтва (24. – 2019. – 25 квітня). 

62. В Тернопільській, Львівських областях обіцяють великі 

зливи (24. – 2019. – 29 квітня). 

63. Ні страховики, ні адміністрація парковки навряд чи 

допоможуть (1+1. – 2019. – 1 травня). 

64. Про результати конфлікту та як світ намагається допомогти – 

наші журналісти (24. – 2019. – 6 травня). 

65. Темою став мир і як його бачать діти (1+1. – 2019. – 13 

травня). 

66. Тут можна купити та придбати вживані та нові автомобілі 

(24Л. – 2019. – 20 травня). 

67. Більшість пацієнтів не можуть назвати навіть власних імен, 

тим більше про деталі трагедії (1+1. – 2019. – 11 червня). 

68. Нещасний випадок або вбивство? (24. – 2019. – 19 червня). 

69. Про кліматичні зміни і до чого готуватися українцям – 

Марина Молька досліджувала (24. – 2019. – 7 липня). 



70. Вона закликає про всі факти порушень в поліції говорити, а 

не замовчувати (1+1. – 2019. – 9 липня). 

71. Ця система нині дірява і не працює (1+1. – 2019. – 10 липня). 

72. Одружувалися не лише молоді люди, а й похилого віку (Ес. – 

2019. – 14 липня). 

73. Першими в колоні йдуть професійні спортсмени, далі 

аматори та любителі (Прм. – 2019. – 1 вересня). 

74. Він був головою комітету Верховної Ради запобігання 

протидії корупції (ПТ. – 2019. – 11 вересня). 

75. Хлопці розпитують про цей пункт і у фейсбуці, і 

телефонують (2+2. – 2019. – 20 вересня). 

76. Перевіряють виходи евакуації, чи є вогнегасники та от цей 

пожежний кран (Льв. – 2019. – 25 вересня). 

77. Вони готові і до запеклих боїв, і просуватись вперед (1+1. – 

2019. – 1 жовтня). 

78. Запам’ятались йому не лише держави, а й як зустрічають 

туристів (Льв. – 2019. – 3 жовтня). 

79. Вони боялися, що втопляться в болоті, а ще вовків і диких 

кабанів (1+1. – 2019. – 7 жовтня). 

80. Любить молоко, увагу людей і дивувати дітей (1+1. – 2019. – 

8 жовтня). 

81. Вона небагата, але про дітей турбується і доглядає (1+1. – 

2019. – 11 жовтня). 

82. Президент вручив ордени і почесні нагороди бійцям (1+1. – 

2019. – 14 жовтня). 

83. Сюди їдуть оформляти документи та за соцвиплатами (24. – 

2019. – 15 жовтня). 

84. До них матимуть доступ як у Центрі безпеки, так і поліція 

(24Л. – 2019. – 18 жовтня). 

85. Оцій пані українці не довіряють і не люблять (1+1. – 2019. – 

20 жовтня). 

86. Президент попросив не розхитувати човен і що у партії має 

бути порядок (Наш. – 2019. – 23 жовтня). 

87. Дівчата – принцеси і феї, хлопці – казкові персонажі (1+1. – 

2019. – 9 листопада). 

88. На ньому представили не лише повнометражні кінокартини, 

але й короткого метру (24Л. – 2019. – 11 листопада). 

89. Смерть Олсона настала не внаслідок самогубства, а 

навмисного вбивства (Ес. – 2019. – 17 листопада). 

90. Мова йде як про грошові кошти, так і майно (24. – 2019. – 25 

листопада). 

91. Внутрішній контроль відтепер не в руках директора, а 

спеціального підрозділу (24. – 2019. – 3 грудня). 



92. Це студенти, викладачі та наукові керівники (24. – 2019. – 5 

грудня). 

93. Актора любили жінки та публіка (ПТЛ. – 2019. – 5 грудня). 

94. Страва не лише для вегетаріанців, а й тих хто любить м’ясо, 

але шкодує тварин (1+1. – 2019. – 16 грудня). 

95. Вони звернулися в прокуратуру щодо тиску і погроз на 

журналістів (Льв. – 2019. – 18 грудня). 

96. Телескоп дозволить дізнатися розміри планет і чи є на них 

життя (2+2. – 2019. – 18 грудня). 

97. Він спортсмен, про якого зараз говорять і захоплюються в 

усьому світі (СТБ. – 2019. – 20 грудня). 

98. Лікарі на рекомендують такої альтернативи і взагалі 

відмовитися від куріння (1+1. – 2019. – 24 грудня). 

99. Вони добре працюють як на коротких дистанціях, так і дуже 

довгих (2+2. – 2020. – 31 січня). 

100. Він був озброєний гвинтівкою та боєприпасами (Ес. – 

2020. – 9 лютого). 

 

Тема 17. Стилістичне використання синтаксичних 

синонімів та паралельних синтаксичних конструкцій.  
Завдання 1. Виявити помилки у використанні синтаксичних 

синонімів та паралельних синтаксичних конструкцій, інші хиби. 

Виправити речення. 

1. В разі загоряння двигуна, натиснувши сюди, він сам себе 

гасить (ZIK. – 2016. – 16 березня). 

2. Діючі чемпіони не лише зрівняли рахунок, а й вирвали 

перемогу (Льв. – 2016. – 1 квітня). 

3. Він уже переодягнений, красивий і відпочивший (ZIK. – 

2016. – 3 квітня). 

4. Підлікувавшись та поспілкувавшись з консулом, риторика 

росіян помітно змінилася (1+1. – 2016. – 18 квітня). 

5. Просимо зняти з квартири статус «службова», так як потреба 

відпала (1+1. – 2016. – 22 квітня). 

6. Повернувшись до Львова, на нас чекає розчарування (ZIK. – 

2016. – 21 травня). 

7. Юні майстри шкіряної рукавички нагороджувалися 

грамотами (Льв. – 2016. – 25 травня). 

8. Траса ремонтується за кошти від експерименту (Льв. – 2016. 

– 28 травня). 

9. Так як «Єдина Росія» – партія влади, дешево провести 

праймеріз у них не вийшло (24. – 2016. – 2 червня). 



10. Під’їжджаючи до перехрестя, швидкість знизилася (24Л. – 

2016. – 2 червня). 

11. Розіграно стандарт албанськими гравцями (Ф2. – 2016. – 3 

червня). 

12. Виманивши гроші у жертви, вони заохочуються і готові 

повторити подібні злочини (ZIK. – 2016. – 10 червня). 

13. Зайшовши в приміщення, у вас з’явиться відчуття, що ви в 

минулому столітті (Льв. – 2016. – 18 червня). 

14. Підсумки підіб’ються вже у програмі «Великий футбол» (Ф2. 

– 2016. – 25 червня). 

15. Він один із найбільш прогресуючих футболістів Англії (У. – 

2016. – 27 червня). 

16. Його правоохоронці не затримали, так як нічого у нього не 

виявили (1+1. – 2016. – 5 липня). 

17. Він виконавець зв’язуючих функцій (У. – 2016. – 6 липня). 

18. Потім, пройшовши двох непростих суперників, була група 

(У. – 2016. – 26 липня). 

19. Вигадані розвідники із ніколи не існувавшого підрозділу (5-

й. – 2016. – 13 серпня). 

20. Так як з м’ячем залишається «Ворскла», дозволяє її [атаку] 

продовжити арбітр (Ф1. – 2016. – 28 липня). 

21. Тепер, заповнивши декларацію, ніякої відповідальності не 

настане (5-й. – 2016. – 15 серпня). 

22. На протести вийшли обурені селяни, що розташовані 

навколо сміттєзвалища (1+1. – 2016. – 26 серпня). 

23. Граючи на правому фланзі, є тільки один варіант (Ф2. – 2016. 

– 14 вересня). 

24. Квартири отримають найбільш потребуючі (24Л. – 2016. – 15 

вересня). 

25. Додавши туди лимон та східні спеції, вийшов борщ 

інтернаціональної команди (24. – 2016. – 9 жовтня). 

26. У Шевченка – атакуюча модель (2+2. – 2016. – 16 жовтня). 

27. Він приїхав, аби показати всьому світу воюючу країну (Льв. 

– 2016. – 17 листопада). 

28. Найрадикальніші мітингуючі намагалися пробитися до 

адміністрації (ZIK. – 2016. – 26 листопада). 

29. Побажай українцям чогось мотивуючого і оптимістичного 

(1+1. – 2016. – 31 грудня). 

30. Внаслідок обстрілу бойовиками загинула дівчина (Ес. – 2017. 

– 8 січня). 

31. Втікаючи з України, гелікоптери Януковича поламалися 

(1+1. – 2017. – 20 січня). 



32. Перебуваючи в полоні, полковника Збройних сил України 

було завербовано ворогом (5-й. – 2017. – 8 лютого). 

33. Як зробити із світловідбиваючого матеріалу прикраси? (Льв. 

– 2017. – 22 лютого). 

34. Відвідувачів попросили перейти за межі території, так як 

починається вже нічний час (24. – 2017. – 3 березня). 

35. Так як терористи не допустили спеціалістів зі свого боку, це 

вдалося зробити лише сьогодні (24. – 2017. – 7 березня). 

36. Вони надихаючі, мотивуючі. Вони хочуть займатися спортом 

(1+1. – 2017. – 13 березня). 

37. Вони стверджують про залежність підприємств від 

коксуючого вугілля з Донбасу (ZIK. – 2017. – 18 березня). 

38. Стрибнувши за борт, Славу потягнуло під гвинти (24. – 2017. 

– 27 березня). 

39. Найбільш вражаюча реакція прийшла із Мурманська (24. – 

2017. – 31 березня). 

40. Сплативши за путівку раніше, відпочинок обійдеться 

дешевше (ZIK. – 2017. – 13 травня). 

41. Зачистивши телебачення від прямої критики, дійшла черга до 

інтернету (24. – 2017. – 24 травня). 

42. В експозиції – жахаючі речі (24Л. – 2017. – 29 травня). 

43. У липні на Львівщині проведуть чемпіонат серед 

вільнолітаючих моделей (24Л. – 2017. – 29 травня). 

44. Напали на два найбільш охороняємих об’єкти (5-й. – 2017. – 

7 червня). 

45. Ко́лючі та ріжучі предмети (Льв. – 2017. – 16 червня). 

46. Будь-який звітуючий документ так і не оприлюднили (ZIK. – 

2017. – 17 червня). 

47. Ми візьмемо інтерв’ю в тренерів обох граючих команд (24. – 

2017. – 27 серпня). 

48. Перебравшись в Росію, ця звичка нікуди не ділась (1+1. – 

2017. – 30 серпня). 

49. Цього дідуся ледве врятували від смерті півтора десятка 

проїжджаючих повз (1+1. – 2017. – 31 серпня). 

50. На вигорівшому вщент дебаркадері (1+1. – 2017. – 14 

вересня). 

51. Так як російська влада пресу ніколи не любила, лави 

журналістів вирішили серйозно прорідити (24. – 2017. – 20 вересня). 

52. Простоявши ще годину та скандуючи традиційне «Ганьба!», 

протест під радою завершився (1+1. – 2017. – 6 жовтня). 

53. Жодного ідентифікуючого напису на  ній немає (1+1. – 2017. 

– 8 листопада). 



54. Вони ще друзі, однокласники. Отримавши знак, усе 

змінюється (1+1. – 2017. – 19 листопада). 

55. Послали на дно непотопляємі фігури (1+1. – 2017. – 17 

грудня). 

56. Це знизить тиск контролюючих органів (24. – 2017. – 18 

грудня). 

57. Зачинений замок так і висить на обгорівших дверях (1+1. – 

2017. – 20 грудня).  

58. Це цінники під яйцями, які ростуть щодня (СТБ. – 2017. – 25 

грудня). 

59. Патрульні приїхали на виклик, де у дворі ховався чоловік 

(ZIK. – 2018. – 26 січня). 

60. Терористи напали на готель у Кабулі, внаслідок якого 

загинули наші співвітчизники (1+1. – 2018. – 27 січня). 

61. Три частково непрацюючих шкіл (5-й. – 2018. – 9 лютого). 

62. Втрапивши в яму, його ледь не винесло на зустрічну смугу 

(1+1. – 2018. – 28 лютого). 

63. З ними уникають вступати в шлюб, так як є небезпека 

народження дітей з вадами (24. – 2018. – 2 березня). 

64. Перебуваючи в «Карпатах», в нього була  історія (2+2. – 

2018. – 4 березня). 

65. Не маючи м’яча, ніякої небезпеки не буде у парижан (Ф1. – 

2018. – 6 березня). 

66. Один з довго перебувавших на посаді радників був просто 

вигнаний (1+1. – 2018. – 13 березня). 

67. Згідно статті, яку інкримінують Володимиру Кривенко, вона 

передбачає позбавлення волі до п’яти років (112. – 2018. – 6 квітня). 

68. Подивившись на склад, ці сумніви самі собою розвіялись 

(Ф2. – 2018. – 11 квітня). 

69. Він погладшалий порівняно з собою зразка минулого року 

(Ф1. – 2018. – 26 квітня). 

70. Кожен поважаючий себе росіянин дев’ятого травня вмикає 

першу кнопку (24. – 2018. – 8 травня). 

71. Радість «Шахтаря», які стали чемпіонами (2+2. – 2018. – 13 

травня). 

72. Скуштувавши цю воду, на вас чекатимуть кохання, здоров’я 

та вічна молодість (Льв. – 2018. – 18 травня). 

73. Нам будуть представлені склади  граючих сьогодні команд (І. 

– 2018. – 19 червня). 

74. Віддавав пас класний на набігаючого партнера (І. – 2018. – 20 

червня). 

75. Поки що національні гімни граючих сьогодні команд (І. – 

2018. – 24 червня). 



76. Давайте швиденько про склади граючих команд (НТН. – 

2018. – 28 червня). 

77. Запросивши Златко Даліча, все змінилося для цієї команди (І. 

– 2018. – 7 липня). 

78. Влучив у стоячого перед ним суперника (І. – 2018. – 11 

липня). 

79. Часом лише диво може врятувати якусь занепадаючу галузь 

(24. – 2018. – 11 липня). 

80. Як з такої охороняємої території втекли арештанти? (1+1. – 

2018. – 17 липня). 

81. Вони не мають жодних шансів на перегляд справи, так як їх 

засуджено ще за радянським кодексом (1+1. – 2018. – 4 жовтня). 

82. Це становить смертельну небезпеку оточуючим (24. – 2018. – 

22 листопада). 

83. Дізнавшись таємницю сина, перед нею постало інше питання 

(СТБ. – 2019. – 10 січня). 

84. Катаючись на лижах, туристів накрили одразу дві лавини (Ес. 

– 2019. – 26 січня). 

85. Такий виступ депутата цілком зрозумілий, прочитавши його 

біографію (Прм. – 2019. – 27 січня). 

86. Ви бачите засідання Центральної виборчої комісії, яка 

відбувається прямо зараз (Ес. – 2019. – 6 лютого). 

87. Надіслали привітання з днем народження, яке обидва 

святкують сьогодні (24. – 2019. – 8 лютого). 

88. Циганков віддавав на набігаючого Вербіча (Ф1. – 2019. – 14 

лютого). 

89. Переглядаючи його відео, в мене було таке відчуття: він 

відкритий (Ес. – 2019. – 15 лютого). 

90. Нині в ситуації розбирається уже кілька контролюючих 

служб (1+1. – 2019. – 19 березня). 

91. Скільки у вас захворівших людей на кір? (1+1. – 2019. – 28 

березня). 

92. Яка частка проголосувавших становить? (N1. – 2019. – 31 

березня). 

93. Хотілося б знати, якою частиною тіла футболіст «Львова» 

зупинив м’яч, летівший в ворота (Ф2. – 2019. – 7 квітня). 

94. Так як хліб цвілий, давати худобі його не можна (1+1. – 2019. 

– 11 квітня). 

95. Лишається триваюча невійна (1+1. – 2019. – 14 квітня). 

96. Люди думають, вибравши президента, все виправиться (24. – 

2019. – 21 квітня). 

97. Зупинено гру арбітром (Ф2. – 2019. – 15 травня). 



98. У ЛКП «Лев» потрапив собака, у якої діагностували сказ 

(24Л. – 2019. – 17 травня). 

99. Поліцейські збирають пояснення у протестуючих (Льв. – 

2019. – 31 травня). 

100. Комунальники використовували миючі засоби (24Л. – 

2019. – 2 липня). 

101. Ви були зв’язуючим ланцюжком між ними (Прм. – 2019. 

– 21 вересня). 

102. Втративши на війні єдиного сина, доля їм послала 

дитину-сироту (1+1. – 2019. – 30 вересня). 

103. Зінченко віддавав на набігаючого Віктора Циганкова (У. 

– 2019. – 11 жовтня). 

104. Кількість жертв і безвісті пропавших постійно зростає 

(1+1. – 2019. – 13 жовтня). 

105. Так як коштів в Україні небагато, то всіх ветеранів ми не 

зможемо захистити (24. – 2019. – 13 жовтня). 

106. Справа стосувалася можливого зловживання владою 

Генпрокурором (ПТ. – 2019. – 16 жовтня). 

107. Коли заходить сонце, місто постає в особливо 

вражаючому світлі (1+1. – 2019. – 18 жовтня). 

108. Приземлившись у Сіднеї, у нас залишилося пальне ще на 

сімдесят хвилин польоту (24. – 2019. – 20 жовтня). 

109. Обговорити це з протестуючими шахтарями збираються 

цієї п’ятниці (Льв. – 2019. – 23 жовтня). 

110. Охочі здадуть кров і волосся онкоодужуючим (24Л. – 

2019. – 29 жовтня). 

111. Безус п’ятою намагався віддати на набігаючого партнера 

(Ф1. – 2019. – 14 листопада). 

112. Усе через вигорівший тролейбус минулої п’ятниці (24Л. – 

2019. – 25 листопада). 

113. Президент зробив правильні кроки у боротьбі з 

корупцією, яку США підтримуватимуть і надалі (24. – 2019. – 2 

грудня). 

114. Стрибнувши за борт, Славу потягнуло під гвинти (24. – 

2019. – 8 грудня). 

115. Саме ці двоє і підклали вибухівку під автівку, на якому і 

підірвали журналіста (24. – 2019. – 12 грудня). 

116. Підкоригувавши спосіб життя, результати можуть бути 

вражаючі (2+2. – 2020. – 16 січня). 

117. Це відбулося в давно непрацюючому терміналі «Бе» 

(СТБ. – 2020. – 20 січня). 

118. Про його стан розповів лікуючий лікар (Льв. – 2020. – 23 

січня). 



119. Так накладаючи різні звуки, виникає мелодія (Льв. – 

2020. – 24 січня). 

120. Захворівших відправляють у місцеві лікарні (Наш. – 2020. 

– 7 лютого). 

 

Тема 18. Складні речення в мові ЗМІ 
Завдання 1. Виявити стилістичні особливості  використання 

складних речень у дібраних власноруч прикладах з різних 

функціональних стилів. 
 

 

Тестові завдання для самоперевірки (лексика та 

фразеологія): 

1. У котрих реченнях порушено норми слововживання? 

1. Ми з’ясували позитивні якості характеру героя твору. 2. В 

якості редактора він працював два роки. 3. Висока якість 

продукції підприємства відома далеко за межами україни. 4. 

Кількість нарешті перейшла в якість. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2, 3; 2) 1, 2; 3) 3, 4; 4) 1, 4; 5) 2, 4; 6) у всіх. 

 

2. У котрих реченнях порушено норми слововживання? 

1. Відносини між двома відомими тележурналістами не 

склалися. 2. Ми схвалювали його ставлення до справи. 3. Добрі 

стосунки між людьми – найважливіший складник успіху в праці 

будь-якого колективу. 4. Відношення між цими країнами стають 

дедалі напруженішими. 5. Відносини між цими країнами стають 

дедалі напруженішими. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2; 2) 2, 3; 3) 1, 4; 4) 1, 3; 5) 1, 5; 6) у всіх. 

 

3. У котрих реченнях порушено норми слововживання? 

1. В його творі ми зауважуємо всі фарби весни. 2. Ця книга стане 

черговим малопопулярним бестселером. 3. Партії створили 

виборний блок. 4. Журналісти формують громадянську думку. 5. 

В україні формується громадянське суспільство. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2, 3; 2) 1, 2, 3, 4; 3) 2, 3, 4, 5; 4) 1, 4, 5; 5) 2, 3, 5; 6) у всіх. 



 

4. У котрих реченнях порушено норми слововживання? 

1. Журналісти дописували до дайджеста. 2. У таблоїді часто 

друкують аналітичні статті на суспільно-політичні теми. 3. У 

кожному жарті є доля правди. 4. Приїхав дипломант 

міжнародного конкурсу вокалістів. 5. Я допускаю, що це правда. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2, 3, 5; 2) 1, 2, 3, 4; 3) 2, 3, 4, 5; 4) 1, 2, 4, 5; 5) 2, 3, 5; 6) у всіх. 

 

5. У котрих реченнях порушено норми слововживання? 

1. Стаття нанесла шкоду діловій репутації фірми. 2. Наша задача 

– добре вчитися. 3. Президент оголосив про імпічмент 

парламенту. 4. Офіційно-діловий і науковий стилі є книжковими. 

5. Ми виконали завдання вчасно. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2, 3; 2) 1, 2, 3, 4; 3) 2, 3, 4, 5; 4) 1, 3, 4, 5; 5) 1, 2, 3, 5; 6) у всіх. 

 

6. У котрих реченнях порушено норми слововживання? 

1. Передвиборна кампанія триває. 2. Передвиборча компанія 

триває. 3. Передвиборна компанія триває. 4. Передвиборча 

кампанія триває. 5. Передвиборна кампанія продовжується. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2, 3, 5; 2) 2, 3, 4, 5; 3) 1, 2, 3, 4; 4) 1, 3, 4, 5; 5) 2, 3, 5; 6) у всіх. 

 

7. У котрих реченнях порушено норми слововживання? 

1. У прогнозі погоди на “новому каналі” сказали, що вітер буде 

змінних напрямів. 2. Основні напрямки досліджень схвалили на 

засіданні наукової ради. 3. У прогнозі погоди на “новому каналі” 

сказали про вітер змінних напрямків. 4. Основні напрями 

досліджень схвалили на засіданні наукової ради. 5. У прогнозі 

погоди на “новому каналі” сказали про вітер змінних напрямів. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2, 3; 2) 2, 3, 4; 3) 2, 4, 5; 4) 1, 2, 5; 5) 2, 3, 5; 6) у всіх. 

 

8. У котрих реченнях порушено норми слововживання? 



1. Для змащування поверхонь використовують рослинне масло. 

2. Об’єм роботи, яку виконали дослідники, вражає. 3. Ми 

отримуємо вищу освіту за фахом “журналістика”. 4. Справа 

набула розголосу. 5. Було холодно, і з рота йшов пар. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2, 3, 4; 2) 2, 3, 4, 5; 3) 1, 3, 4, 5; 4) 1, 2, 4, 5; 5) 1, 2, 3, 5; 6) у всіх. 

 

9. У котрих реченнях порушено норми слововживання? 

1. Вони займалися розповсюдженням неправдивої інформації. 2. 

Вони розповсюджували неправдиву інформацію. 3. Вони 

займалися поширенням неправдивої інформації. 4. Вони 

поширювали неправдиву інформацію. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2, 3; 2)  1, 2; 3) 3, 4; 4) 1, 4; 5) 2, 4; 6) у всіх. 

 

10. У котрих реченнях порушено норми слововживання? 

1. Це призвело до позитивних результатів. 2. Це привело до 

позитивних результатів. 3. Це спричинило помилку. 4. Це 

призвело до помилки. 5. Це привело до помилки. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2, 3; 2) 2, 3, 4; 3) 1, 3, 4; 4) 1, 2, 5; 5) 1, 2, 4; 6) у всіх. 

 

11. У котрих реченнях порушено норми слововживання? 

1. Тире й двокрапка у безсполучниковому реченні передають 

причинно-наслідковий зв’язок. 2. Тире й двокрапка у 

безсполучниковому реченні передають причиново-наслідковий 

зв’язок. 3. Ми скоро прийдемо до вас. Напевне, завтра. 4. Ми 

швидко прийдемо до вас. Напевне, завтра. 5. Ми незабаром 

прийдемо до вас. Напевне, завтра.  

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2; 2) 2, 3; 3) 3, 4; 4) 1, 5; 5) 1, 4; 6) у всіх. 

 

12. У котрих реченнях порушено норми слововживання? 

1. Ми складали іспит з етики. 2. Прибуток складає 18 відсотків. 

3. Степан складає вірші. 4. У цьому цеху на во “електрон” 

складали якісні телевізори. 5. Бібліотекар складав книги на 

нижню полицю. 



Варіанти відповідей: 

1) 1, 2, 3, 4; 2) 2; 3) 3, 4; 4) 4, 5; 5) 4; 6) у всіх. 

 

13. У котрих реченнях порушено норми слововживання? 

1. Першокурсники мали ще слабі знання. 2. Першокурсники 

мали ще слабкі знання. 3. Зважайте на рід стержневого слова в 

словосполученні. 4. Вважайте на рід стержневого слова в 

словосполученні. 5. Зважайте на рід стрижневого слова в 

словосполученні. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2, 3; 2) 2, 3, 4; 3) 1, 3, 4; 4) 1, 4; 5) 1, 5; 6) у всіх. 

 

14. У котрих реченнях порушено норми слововживання? 

1. Навчання продовжується два місяці. 2. Навчання триває два 

місяці. 3. Навчання продовжується два місяця. 4. Навчання 

триває два місяця. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2, 3; 2) 2, 3, 4; 3) 1, 3, 5; 4) 1, 3, 4; 5) 1, 2, 5; 6) у всіх. 

 

15. У котрих реченнях порушено норми слововживання? 

1. У цій країні не було введено військового становища. 2. У цій 

країні не було введено військового стану. 3. У цій країні не було 

введено військового положення. 4. У цій країні не було введено 

воєнного становища. 5. У цій країні не було введено воєнного 

стану.  

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2, 3, 4; 2) 2, 3, 4, 5; 3) 1, 3, 4, 5; 4) 1, 2, 4, 5; 5) 1, 2, 3, 5; 6) у всіх. 

 

16. У котрих реченнях порушено норми слововживання? 

1. Студенти взяли участь у науковій конференції. 2. Студенти 

прийняли участь у науковій конференції. 3. Резолюцію було 

взято за основу. 4. Резолюцію було прийнято за основу. 5. Його 

думки не прийняли в розрахунок. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2, 3; 2) 2, 4, 5; 3) 1, 3, 4; 4) 1, 2, 4; 5) 1, 2, 5; 6) у всіх. 

 



17. У котрих реченнях порушено норми слововживання? 

1. Репортерові прийшла в голову цікава думка. 2. Дипломник 

прийшов до оригінальних висновків. 3. Інтерв’юер прийшов у 

здивування від такої відповіді. 4.  Він дійшов до переконання, 

що його висновки були вірними. 5.  Він прийшов до 

переконання, що його висновки були вірними. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2, 3, 4; 2) 2, 3, 4, 5; 3) 1, 3, 4, 5; 4) 1, 2, 4, 5; 5) 1, 2, 3, 5; 6) у всіх. 

 

18. У котрих реченнях порушено норми слововживання? 

1. Йому прийшлася до серця така відповідь. 2. Йому припала в 

серце така відповідь. 3. Йому прийшлася до душі ця дівчина. 4. 

Йому прийшлася до вподоби ця дівчина. 5. Йому припала до 

вподоби ця дівчина. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2, 3, 4; 2) 2, 3, 4, 5; 3) 1, 3, 4, 5; 4) 1, 2, 4, 5; 5) 1, 2, 3, 5; 6) у всіх. 

 

19. У котрих реченнях порушено норми слововживання? 

1. Помилка одразу кидається у вічі. 2. Помилка одразу кидається 

в очі. 3. Помилка одразу впадає в очі. 4. Помилка одразу впадає у 

вічі. 5. Помилка одразу кидається в око. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2, 3; 2) 2, 3, 5; 3) 1, 3, 4; 4) 1, 2, 5; 5) 1, 3, 5; 6) у всіх. 

 

20. У котрих реченнях порушено норми слововживання? 

1. Депутат намагався триматися в стороні від цієї комісії. 2. Це 

не нанесло героєві репортажу жодної образи. 3. Блок наніс 

поразку більшості своїх суперників на виборах. 4. Блок зазнав 

відчутної перемоги на виборах. 5. Блок набув досвіду під час 

виборів. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2, 3, 5; 2) 2, 3, 4, 5; 3) 1, 3, 4, 5; 4) 1, 2, 4, 5; 5) 1, 2, 3, 4; 6) у всіх. 

 

21. У котрих реченнях порушено норми слововживання? 

1. Журналіст користувався високим авторитетом серед колег. 2. 

Журналіст користувався великим авторитетом серед колег. 3. 

Журналіст мав великий авторитет серед колег. 4. Журналіст мав 



високий авторитет серед колег. 5. Журналіст користувався 

високим авторитетом в середовищі колег. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2, 4, 5; 2) 1, 2, 3, 5; 3) 1, 3, 4, 5; 4) 1, 2, 5; 5) 2, 3, 5; 6) у всіх. 

 

22. У котрих реченнях порушено норми слововживання? 

1. Публіцист зробив рішучий уплив на ціле покоління. 2. 

Публіцист завдав упливу цілому поколінню. 3. Публіцист 

справив уплив на ціле покоління. 4. Публіцист мав уплив на ціле 

покоління. 5. Публіцист користувався впливом на ціле 

покоління.  

Варіанти відповідей: 

1) 1, 3, 4; 2) 2, 3, 5; 3) 1, 2, 5; 4) 1, 2, 4; 5) 1, 2, 3; 6) у всіх. 

 

23. У котрих реченнях порушено норми слововживання? 

1. Президент приніс присягу на трибуні парламенту. 2. Це 

приносить прибуток. 3. Навчання приносить свої плоди. 4. 

Навчання приносить користь. 5.  Навчання дає користь. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2, 3, 5; 2) 2, 3, 4, 5; 3) 1, 3, 4, 5; 4) 1, 2, 3, 4; 5) 1, 2, 4, 5; 6) у всіх. 

 

24. У котрих реченнях порушено норми слововживання? 

1. У червні-місяці ми складаємо іспити. 2. У червні-місяці ми 

здаємо іспити. 3. У червні ми здаємо іспити. 4. У червні-місяці 

ми складаємо сесію. 5. У червні ми складаємо іспити. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2, 3, 4; 2) 2, 3, 4, 5; 3) 1, 3, 4, 5; 4) 1, 2, 4, 5; 5) 1, 2, 3, 5; 6) у всіх. 

 

25. У котрих реченнях порушено норми слововживання? 

1. Упродовж тривалого періоду часу ми готувалися до іспиту. 2. 

Протягом тривалого періоду часу ми готувалися до іспиту. 3. 

Упродовж тривалого часу ми готувалися до іспиту. 4. Протягом 

довготривалого періоду часу ми готувалися до іспиту. 5. 

Упродовж довготривалого періоду часу ми готувалися до іспиту. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2, 3, 4; 2) 2, 3, 4, 5; 3) 1, 3, 4, 5; 4) 1, 2, 4, 5; 5) 1, 2, 3, 5; 6) у всіх. 



 

26. У котрих реченнях порушено норми слововживання? 

1. Партії об’єдналися в єдиний блок. 2. Партії створили єдиний 

блок. 3. Молодий юнак був журналістом-початківцем. 4. Юний 

хлопець був журналістом-початківцем. 5. Партії об’єдналися в 

спільний блок. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2, 3; 2) 1, 3, 5; 3) 1, 3, 4; 4) 1, 2, 4; 5) 1, 2, 5; 6) у всіх. 

 

27. У котрих реченнях порушено норми слововживання? 

1. Думки гостей студії не співпадали. 2. Думки гостей студії не 

збігалися. 3. Думки гостей студії розбіглися. 4. Думки гостей 

студії розійшлися. 5. Думки гостей студії збіглися. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2; 2) 2, 3; 3) 1, 3; 4) 1, 4; 5) 1, 5; 6) у всіх. 

 

28. У котрих реченнях порушено норми слововживання? 

1. Оператор знаходиться на своєму робочому місці. 2. Оператор 

перебуває на своєму робочому місці. 3. Оператор розташований 

на своєму робочому місці. 4. Оператор розміщений на своєму 

робочому місці. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2, 3; 2) 2, 3, 4; 3) 1, 3, 4; 4) 1, 2, 4; 5) у всіх. 

 

29. У котрих реченнях порушено норми слововживання? 

1. Зала була заповнена вщерть людьми. 2. Зала була заповнена 

вщент людьми. 3. Зал був заповнений вщерть людьми. 4. Зал був 

заповнений вщент людьми. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2; 2) 2, 3; 3) 1, 3; 4) 2, 4; 5) у всіх. 

 

30. У котрих реченнях порушено норми слововживання? 

1. В ефірі роздається голос коментатора. 2.  В ефірі звучить 

голос коментаторів. 3. В ефірі долинає голос коментатора. 4. В 

ефірі лунає голос коментатора. 

Варіанти відповідей: 



1) 1, 2, 3; 2) 2, 3, 4; 3) 1, 3, 4; 4) 1, 2, 4; 5) у всіх. 

 

31. До вживання в якому стилі тяжіє фразеологізм адамове яблуко ? 

1. У розмовному. 2. У художньому. 3. У публіцистичному. 4. У 

науковому. 5. В офіційно-діловому. 6. У конфесійному. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

32. Уживання абстрактної лексики – характерна ознака… 

1. публіцистичного стилю; 2. офіційно-ділового стилю; 3. 

наукового стилю; 4. конфесійного стилю; 5. художнього 

мовлення; 6. розмовного мовлення. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

33. Логіка – логістика – це… 

1. синоніми; 2. антоніми; 3. омоніми; 4. омоформи; 5. омографи; 

6. омофони; 7. пароніми; 8. багатозначні слова. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7; 8) 8. 

 

34. Мимовільне виникнення міжмовної омонімії чи паронімії в 

журналістському тексті – це… 

1. Вияв незнання значення українського слова. 2. Прийом для 

створення комічного ефекту. 3. Каламбур. 4. Бажане явище в 

будь-якому різновиді тексту. 5. Закономірне явище. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 1, 2; 7) 1, 2, 3. 

 

35. Виражений структурою речення народний вислів повчального 

змісту – це… 

1. Літературна ремінісценція. 2. Приказка. 3. Фольклорна 

ремінісценція. 4. Прислів'я. 5. Максима. 6. Складений термін. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

36. Обрати варіант відповіді, в якому подано правильне тлумачення 

лінгвістичного терміна гідронім: 

1. Розділ топоніміки, який вивчає водні об'єкти. 2. Стилістична 

фігура, в якій обіграно назви водних об'єктів. 3. Власна назва 



водного об'єкта. 4. Наука про водні об'єкти. 5. Найменша 

значуща частина слова, яким позначено водний об'єкт. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

37. Видами переносного вживання слова є... 

        1. Метафора, анафора, перифраз. 2. Метафора, метонімія, 

епіфора. 3. Метафора, метонімія, синекдоха.  4. Перифраз, 

оксиморон, алітерація. 5. Епітет, асонанс, оксиморон. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

38. До вживання в якому стилі тяжіє фразеологізм оголосити подяку 

? 

         1. У розмовному. 2. У художньому. 3. У публіцистичному. 4. У 

науковому. 5. В офіційно-діловому. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

39. Високий рівень стандартизації мовних засобів – ознака… 

1. публіцистичного стилю; 2. конфесійного стилю; 3. наукового 

стилю; 4. офіційно-ділового стилю; 5. художнього мовлення; 6. 

розмовного мовлення. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

40. Слово експлікований означає: 

1. Прихований, неявний, невиразний. 2. Поданий у наочній 

формі. 3. Застарілий через вибуття з ужитку. 4. Колишній. 5. 

Минулий. 6. Архаїчний. 7. Вихований на засадах моральності. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

41. Позначаючи те саме поняття, різняться між собою значеннєвими 

відтінками… 

1. Стилістичні синоніми. 2. Ідеографічні синоніми. 3. Повні 

омоніми. 4. Часткові омоніми. 5. Контекстуальні антоніми. 6. 

Плеонастичні структури. 7. Складені терміни. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 



42. Створення нового фразеологізму внаслідок накладання один на 

один двох уже наявних – це… 

1. Адитація. 2. Пермутація. 3. Іммутація. 4. Контамінація. 5. 

Демонстрація. 6. Метафоризація. 7. Ад'єктивація. 8. 

Адвербіалізація. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7; 8) 8. 

 

43. Обрати варіант відповіді, в якому подано правильне тлумачення 

лінгвістичного терміна глосематика: 

1. Мовознавча теорія, один з напрямів структуралізму. 2. 

Невживане або незрозуміле слово чи вислів. 3. Троп, у якому 

замість загальновживаного слова використане менш уживане. 4. 

Тлумачний словник застарілих і малозрозумілих слів. 5. 

Лексема, слово; мова, говір. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

44. До вживання в якому стилі тяжіє фразеологізм хоч в око стрель ? 

         1. У розмовному. 2. У художньому. 3. У публіцистичному. 4. У 

науковому. 5. В офіційно-діловому. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

45. Котре слово потрібно вставити замість крапок ? 

         Видано другий том ... атласу. 

         1. Діалектного. 2. Діалектичного. 3. Діалектологічного.  

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3. 

 

46. Спонтанність мовлення, застосування еліптичних і неповних 

речень, використання позамовних засобів – ознаки… 

1. публіцистичного стилю; 2. розмовного мовлення; 3. наукового 

стилю; 4. конфесійного стилю; 5. художнього мовлення; 6. 

офіційно-ділового стилю. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

47. Громадський – громадянський – це… 

1. синоніми; 2. антоніми; 3. пароніми; 4. омоформи; 5. омографи; 

6. омофони; 7. омоніми; 8. багатозначні слова. 



Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7; 8) 8. 

 

48. Описовий зворот мови, за допомогою якого передають зміст 

певного слова; переносне, описове, образне найменування 

предметів – це… 

1. Ампліфікація. 2. Перифраз. 3. Градація. 4. Плеоназм. 5. 

Оксиморон. 6. Синекдоха. 7. Антитеза. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

49. Стійкий вислів, який образно визначає якесь життєве явище і 

набуває остаточного оформлення та конкретного змісту тільки в 

контексті, – це… 

1. Прислів'я. 2. Приказка. 3. Максима. 4. Парадокс. 5. Сентенція. 

6. Ремінісценція. 7. Оксиморон. 8. Синекдоха. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7; 8) 8. 

 

50. Обрати варіант відповіді, в якому подано правильне тлумачення 

лінгвістичного терміна графема: 

1. Зв'язок, у який вступають слова в реченні. 2. Елементарна 

одиниця граматичного значення. 3. Розділ мовознавства, який 

вивчає правила зображення фонем на письмі. 4. Найменша 

змісторозпізнавальна одиниця писемної мови. 5. Сукупність усіх 

засобів письма певної мови. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

51. До вживання в якому стилі тяжіє фразеологізм  гребти гроші 

лопатою?  

         1. У розмовному. 2. У художньому. 3. У публіцистичному. 4. У 

науковому. 5. В офіційно-діловому. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

52. Єдність комунікативної й естетичної функцій найбільш 

характерна для… 

1. наукового стилю; 2. конфесійного стилю; 3. художнього 

мовлення; 4. офіційно-ділового стилю; 5. публіцистичного 

стилю; 6. розмовного мовлення. 



Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

53. Площа – майдан – це… 

1. пароніми; 2. антоніми; 3. синоніми; 4. омоформи; 5. омографи; 

6. омофони; 7. омоніми; 8. багатозначні слова. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7; 8) 8. 

 

54. Ампліфікація і градація – це стилістичні фігури, що базуються 

на… 

1. паронімії; 2. антонімії; 3. омонімії; 4. синонімії; 5. 

багатозначності слова. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

55. Додавання до фразеологічної одиниці нових компонентів – це 

різновид її… 

1. Пермутації. 2. Трансформації. 3. Ад'єктивації. 4. 

Нумералізації. 5. Іммутації. 6. Демонстрації. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

56. Обрати варіант відповіді, в якому подано правильне тлумачення 

лінгвістичного терміна денталізація: 

1. Зменшено-пестлива форма слова. 2. Наука про утворення 

нових слів. 3. Набуття приголосним звуком зубної артикуляції. 

4. Зіставлення мовної одиниці з предметом чи явищем. 5. Вільна 

словоформа, що стоїть на початку речення. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

57. У котрому варіанті відповіді правильно названо форми 

української мови?      

         1. Усна і розмовна. 2. Писемна і книжна. 3. Усна і писемна. 4. 

Писемна і розмовна. 5. Розмовна й офіційно-ділова. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

58. До вживання в якому стилі тяжіє фразеологізм  люди доброї волі?  



         1. У розмовному. 2. У художньому. 3. У публіцистичному. 4. У 

науковому. 5. В офіційно-діловому. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

59. Котре слово потрібно вставити замість крапок ? 

         Сьогодні захищають свої роботи перед ДЕК перші студенти-... 

         1. Дипломанти. 2. Дипломати. 3. Дипломники. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 1, 2; 5) 1, 3; 6) 2, 3. 

 

60. У всіх стилях використовується… 

1. Стилістично забарвлена лексика. 2. Стилістично позначена 

лексика. 3. Стилістично маркована лексика. 4. Стилістично 

нейтральна лексика. 5. Емоційно забарвлена лексика. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

61. Адрес – адреса – це… 

1. антоніми; 2. омографи; 3. синоніми; 4. омоформи; 5. пароніми; 

6. омофони; 7. омоніми; 8. багатозначні слова. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7; 8) 8. 

 

62. Якщо з нейтральним словом в одному ряді синонімізуються 

емоційно забарвлені слова, то це… 

1. Ідеографічні синоніми. 2. Семантичні синоніми. 3. Антоніми. 

4. Контекстуальні синоніми. 5. Семантико-стилістичні синоніми. 

6. Стилістичні синоніми. 7. Пароніми. 8. Омоніми. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7; 8) 8. 

 

63. Афоризми, що мають повчальний зміст; життєві повчання – це… 

1. Приказки. 2. Максими. 3. Парадокси. 4. Сентенції. 5. 

Ремінісценції. 6. Складені терміни. 7. Оксиморони. 8. 

Синекдохи. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7; 8) 8. 

 

64. Обрати варіант відповіді, в якому подано правильне тлумачення 

лінгвістичного терміна ергонім: 



1. З'ясування джерел і часу виникнення слова. 2. Власна назва 

ділового об'єднання людей (організації, установи). 3. Наука про 

будову речення в низці мов. 4. Первісна форма і значення слова. 

5. Різновид літературної мови. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

65. Ознаками штампів є... 

1. Розщеплення присудка. 2. Заміна слів з конкретним значенням 

словами-загальниками. 3. Нагромадження віддієслівних 

іменників. 4. Нові прийменники. 5. Слова зі стертою образністю. 

6. Слова-супутники. 7. Скорочення означення. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2, 3, 4, 7; 2) 4, 5, 6; 3) 2, 3, 4; 4) 2, 5, 6; 5) 3, 4, 5; 6) 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

7) 1, 7; 8)1, 6. 

 

66. До вживання в якому стилі тяжіє фразеологізм  блакитне паливо?  

        1. У розмовному. 2. У публіцистичному. 3. У художньому. 4. У 

науковому. 5. В офіційно-діловому. 6. У конфесійному. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

67. Котре слово потрібно вставити замість крапок? 

         ... неправдивої інформації заборонено законом. 

        1. Розповсюдження. 2. Поширення. 3. Друк. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 1, 2; 5) 2, 3; 6) 1, 3. 

 

68. Професійно-виробнича лексика належить до… 

1. Загальновживаної лексики. 2. Стилістично нейтральної 

лексики. 3. Розмовної лексики. 4. Ділової лексики. 5. 

Стилістично забарвленої лексики. 6. Емоційно забарвленої 

лексики. 7. Емоційно піднесеної лексики. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

69. Пожежний – це… 

1. Призначений для пожежі. 2. Працівник пожежної охорони. 3. 

Той, хто потерпів від пожежі. 4. Погорілець. 5. Підстава, мета, 

умова пожежі. 

Варіанти відповідей: 



1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

70. Промовисте мовчання – це… 

1. Паронім. 2. Омонім. 3. Градація. 4. Ампліфікація. 5. Антитеза. 

6. Оксиморон. 7. Синекдоха. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

71. У реченні Фонограма – ознака дурного тону є помилка в 

уживанні… 

1. Іншомовних слів. 2. Міжмовних омонімів, паронімів. 3. 

Антонімів. 4. Ідеографічних синонімів. 5. Діалектизмів. 6. 

Канцеляризмів. 7. Індивідуально-авторських неологізмів. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

72. Обрати варіант відповіді, в якому подано правильне тлумачення 

лінгвістичного терміна інтер'єктивація: 

1. Розділ мовознавства, який вивчає проблеми функціонування 

штучних, допоміжних мов. 2. Слово або вислів, що є спільним за 

виникненням фонду низки мов. 3. Перехід слів з інших частин 

мови у вигуки. 4. Афікс, що вставляється в середину кореня. 5. 

Початкова форма дієслів. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

73. Перифрази – це... 

         1. Різновид словникових антонімів. 2. Контекстуальні антоніми. 

3. Ідеографічні синоніми. 4. Абсолютні синоніми. 5. 

Контекстуальні синоніми. 6. Часткові омоніми. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

74. До вживання в якому стилі тяжіє фразеологізм  країни великої 

вісімки?  

         1. У розмовному. 2. У художньому. 3. У науковому. 4. У 

публіцистичному. 5. В офіційно-діловому. 6. У конфесійному. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

75. Котре слово потрібно вставити замість крапок ? 



         Мій фах –... 

        1. Будівник. 2. Будівничий. 3. Будівельник. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 1, 2; 5) 2, 3; 6) 1, 3. 

 

76. Спеціальне слово, яке вживають для точного найменування 

певного поняття – це… 

1. Термін. 2. Канцеляризм. 3. Професіоналізм. 4. Просторіччя. 5. 

Жаргонізм. 6. Побутовізм. 7. Штамп. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

77. Гуманітарний – гуманістичний – це… 

1. Омофони. 2. Багатозначність. 3. Омоніми. 4. Синоніми. 5. 

Омоформи. 6. Антоніми. 7. Пароніми. 8. Омографи. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7; 8) 8. 

 

78. Розщеплений присудок є ознакою… 

1. Штампів. 2. Синонімів. 3. Плеоназму. 4. Канцеляризмів. 5. 

Перифразів. 6. Тавтології. 7. Синекдохи. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

79. Афоризми, в яких у короткій формі висловлено певне моральне 

правило, певний етичний принцип, – це… 

1. Парадокси. 2. Перифрази. 3. Сентенції. 4. Ремінісценції. 5. 

Приказки. 6. Складені терміни. 7. Оксиморони. 8. Синекдохи. 9. 

Максими. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7; 8) 8; 9) 9. 

 

80. Обрати варіант відповіді, в якому подано правильне тлумачення 

лінгвістичного терміна консонант: 

1. Синтаксичне ціле, до складу якого входять об'єднані мовні 

одиниці. 2. Взаємодія мовних одиниць, що спричиняє утворення 

нового слова. 3. Лінгвістичне оточення певної мовної одиниці. 4. 

Додаткове значення слова, словосполучення, вислову. 5. 

Приголосний звук, який не може виступати в ролі 

складотворчого. 

Варіанти відповідей: 



1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

81. У котрому варіанті відповіді правильно наведено класифікацію 

синонімів? 

         1. Ідеографічні й контекстуальні. 2. Ідеографічні й стилістичні. 

3. Ідеографічні й семантичні. 4. Контекстуальні й семантичні. 5. 

Стилістичні й абсолютні. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

82. До вживання в якому стилі тяжіє фразеологізм  губу закопилити?  

         1. У науковому. 2. У художньому. 3. У публіцистичному. 4. У 

розмовному. 5. В офіційно-діловому. 6. У конфесійному. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

83. Котре слово потрібно вставити замість крапок ? 

         Ми розробили стратегію проведення рекламної ... 

        1. Компанії. 2. Кампанії. 3. Кампанійщини. 4. Компанійщини. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4. 

 

84. Стилістичний прийом, що базується на полісемії, омонімії, 

паронімії і є «грою слів», – це… 

1. Метафора. 2. Метонімія. 3. Синекдоха. 4. Омофон. 5. Омонім. 

6. Омоформа. 7. Омограф. 8. Каламбур. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7; 8) 8. 

 

85. Синонім до слова скоро – це… 

1. Швидко. 2. Інтенсивно. 3. Моторно. 4. Прожогом. 5. 

Незабаром. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

86. Держапарат, держбюджет, держзамовлення, 

облдержадміністрація – це… 

1. Штампи. 2. Синоніми. 3. Оксиморон. 4. Плеоназм. 5. 

Тавтологія. 6. Синекдоха. 7. Канцеляризми. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 



 

87. У реченні Міліція виявила труп мужчини з ножовими 

пораненнями є помилка в уживанні… 

1. Синонімів. 2. Антонімів. 3. Паронімів. 4. Омонімів. 5. 

Іншомовних слів. 6. Діалектизмів. 7. Метафор. 8. Неологізмів.  

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7; 8) 8. 

 

88. Обрати варіант відповіді, в якому подано правильне тлумачення 

лінгвістичного терміна ойконім: 

1. Власна назва поселення. 2. Індивідуальне слововживання. 3. 

Зв'язок між членами речення. 4. Штучна міжнародна допоміжна 

мова, створена 1922 року. 5. Наука про закономірності 

виникнення власних імен у мові. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

89. Ознаками канцеляризмів є... 

         1.  Розщеплення присудка. 2. Заміна слів з конкретним 

значенням абстрактними словами. 3. Нагромадження 

віддієслівних іменників. 4. Нові прийменники. 5. Слова зі 

стертим значенням. 6. Слова-супутники. 7. Скорочення 

означення.  

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2, 3, 4; 2) 2, 3, 4, 5, 6; 3) 3, 6; 4) 4, 5; 5) 1, 3, 4, 5; 6) 6; 7) 1, 3, 4, 7. 

 

90. До вживання в якому стилі тяжіє фразеологізм  підписка про 

невиїзд?  

         1. У розмовному. 2. У художньому. 3. У публіцистичному. 4. У 

науковому. 5. В офіційно-діловому. 6) У конфесійному. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

91. Котре слово потрібно вставити замість крапок ? 

         У тексті багато ... зворотів. 

         1. Книжкових. 2. Книжних. 3. Книгових. 4. Книгарських. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4. 

 

92. Наявність емоційно-оцінних слів, перефрастичних структур, 

фразових серій – це ознаки… 



1. Публіцистичного стилю. 2. Розмовного мовлення. 3. 

Художнього мовлення. 4. Конфесійного стилю. 5. Офіційно-

ділового стилю. 6. Наукового стилю. 7. Офіційно-

інформативного різновиду публіцистичного стилю. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

93. Стилістичний прийом, побудований на кількісній заміні, – це… 

1. Метафора. 2. Метонімія. 3. Омограф. 4. Каламбур. 5. Омонім. 

6. Синекдоха. 7. Омофон. 8. Омоформа. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7; 8) 8. 

 

94. Дипломник – дипломант – дипломат – це… 

1. антоніми; 2. багатозначні слова; 3. синоніми; 4. омоформи; 5. 

омографи; 6. омофони; 7. омоніми; 8. пароніми. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7; 8) 8. 

 

95. Тавтологія – це вид… 

1. Синонімів. 2. Антонімів. 3. Паронімів. 4. Омонімів. 5. 

Оксиморону. 6. Ампліфікації. 7. Градації. 8. Синекдохи. 9. 

Плеоназму. 10. Канцеляризмів. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7; 8) 8; 9) 9; 10) 10. 

 

96. У реченні Буде розглянуто угоду щодо подальшої взаємної 

співпраці є така помилка… 

1. Невиправдане вживання синонімів. 2. Невдале вживання 

іншомовного слова. 3. Штамп. 4. Лексичний росіянізм. 5. 

Тавтологія, плеоназм. 6. Пропущення потрібного слова. 7. 

Уживання слів з невластивим їм значенням.  

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

97. Обрати варіант відповіді, в якому подано правильне тлумачення 

лінгвістичного терміна прономіналізація: 

1. Ненаголошене слово, що стоїть перед наголошеним. 2. 

Перехід слів з інших частин мови в займенники. 3. Головний 

член двоскладного речення. 4. Той, що має значення причини, 

вказує на неї. 5. Уподібнення. 



Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

98. У котрому варіанті відповіді правильно перелічено стилістичні 

прийоми, що базуються на антонімії? 

1. Оксиморон, антитеза, омоформи. 2. Синекдоха, оксиморон, 

омографи. 3. Оксиморон, антитеза, синекдоха. 4. Оксиморон, 

антитеза, перифраз. 5. Оксиморон, антитеза, іронія. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

99. До вживання в якому стилі тяжіє фразеологізм  розставити всі 

крапки над «і»?  

         1. У розмовному. 2. У художньому. 3. У публіцистичному. 4. У 

науковому. 5. В офіційно-діловому. 6. У конфесійному. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

100. Котре слово потрібно вставити замість крапок ? 

         У своєму творі журналіст ... важливі проблеми. 

         1. Висвічує. 2. Освічує. 3. Висвітлює. 4. Освітлює. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4. 

 

101. Коли на стикові двох слів виникає нове, самостійне слово, то 

це… 

1. Омограф. 2. Антитеза.  3. Ономастика. 4. Омофон. 5. 

Метонімія. 6. Синекдоха. 7. Оксиморон. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

102. Фіскальний – це… 

1. Податковий. 2. Який стосується державної скарбниці. 3. Який 

стосується сплати податків. 4. Який стосується фаху податківця. 

5. Відрубний. 6. Вівісекторський. 7. Секвестровий. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

103. Блакитне паливо, висока ефективність, гостра боротьба – це… 

1. ампліфікація; 2. антитези; 3. плеоназм; 4. оксиморони; 5. 

канцеляризми; 6. штампи; 7. тавтологія; 8. синекдохи. 



Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7; 8) 8. 

 

104. Думки, що розбігаються з усталеними поглядами й спершу 

нібито суперечать здоровому глуздові – це… 

1. Сентенції. 2. Прислів'я. 3. Максими. 4. Синекдохи. 5. 

Приказки. 6. Ремінісценції. 7. Складені терміни. 8. Перифрази. 9. 

Парадокси. 10. Пароніми. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7; 8); 9) 9; 10) 10. 

 

105. Обрати варіант відповіді, в якому подано правильне тлумачення 

лінгвістичного терміна оронім: 

1. Застосування певної методики до аналізу мови. 2. Різні слова, 

що збігаються у звучанні. 3. Власна назва елемента рельєфу 

місцевості. 4. Розгляд мовних явищ на певному умовно 

виокремленому рівні. 5. Наука про власні назви елементів 

рельєфу місцевості. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

Тестові завдання для самоперевірки (морфологія) 

1. У котрому реченні правильно використано всі форми слів? 

1. Нещодавно став кліпмейкерем. 2. Вони мають грушеподібну 

форму. 3. На чемпіонаті світу ми особливо пильно стежили за 

нашим ковзаняром. 4. З Ігором ми знайомі з університетської 

лави. 5. Ця компанія є фірмою-дистриб’ютором. 

Варіанти відповідей: 

1) 4, 5; 2) 1; 3) 2, 5; 4) 4; 5) 5; 6) у всіх. 

 

2. У котрому реченні правильно використано всі форми слів? 

1. Перед вступом до університету працював кресляром. 2. 

Інтерв’ю з мулярями тривало недовго. 3. Одні випускники стали 

газетярями, інші – телевізійниками. 4. “Л огіку” ми вивчали 

впродовж одного семестру. 5. Газету назвали “Каменяром”. 

Варіанти відповідей: 

1) 4; 2) 2; 3) 2, 5; 4) 1, 3; 5) 5; 6) у всіх. 

 

3. У котрому реченні правильно використано всі форми слів? 



1. В Одеській області мешкає чимало етнічних молдаванів. 2. До 

болгарів ми приїхали з діловою пропозицією. 3. Літніх канікул 

майже не матимемо, бо ми їдемо на практику. 4. Триста сімдесят 

п’ять кілограм борошна використано на святковий торт до дня 

міста. 5. Актори щойно приїхали з гастролів. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) у всіх. 

 

4. У котрому реченні правильно використано всі форми слів? 

1. Ми звернулися до Акту проголошення незалежності України. 

2. Делегація журналістів щойно повернулася з Арканзаса. 3. На 

початок тридцятих років заплановано експедицію до Марсу. 4. 

До постаменту пам’ятника М. Грушевському поклали квіти. 5. 

На лекції розглядали особливості радіорепортажа як жанра. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) у всіх. 

 

5. У котрому реченні правильно використано всі форми слів? 

1. Журналіст часом повідомляє новини в редакцію і з телефону-

автомата. 2. Ще з першого курсу він добре запам’ятав, що 

стислість – сестра таланта. 3. Аналіз цього рідкісного 

природного феномена ще належить зробити. 4. Кращого 

фотоапарату я не мав. 5. Підводники так і не знайшли якора з 

корабля. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) у всіх. 

 

6. У котрому реченні правильно використано всі форми слів? 

1. Прес-конференція розпочнеться сьогодня, о дванадцятій 

годині. 2. Вперше українець здійснив кругосвітну подорож на 

яхті. 3. “Себе” – зворотний займенник. 4. Політики України і ЄС 

сформували дорожну карту розвитку стосунків на найближчі 

п’ять років. 5. Цілком природній розвиток подій. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) у всіх. 

 

7. У котрому реченні правильно використано всі форми слів? 



1. Правдиві факти очі колять. 2. Журналісти боряться за 

дотримання засадничих принципів свободи слова. 3. Вони хотять 

вивчити особливості інтерв’ювання в прямому ефірі. 4. Після 

того, як передасиш у прямий ефір випуск новин, треба 

змонтувати сюжет для тижневого огляду. 5. Здобудеш освіту – 

побачиш більше світу. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) у всіх. 

 

8. У котрому реченні правильно використано всі форми слів? 

1. Вважають себе найдосвідченішими та самими незамінними. 2. 

Його вважають помаранчовим телеканалом. 3. Усе в цьому світі 

відносно. 4. Вперше побачили зворотний бік місяця. 5. Образа 

виявилася сильнішою колишньої дружби. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) у всіх. 

 

9. У котрому реченні правильно використано всі форми слів? 

1. Журналіст вважає, що репутація стоїть вище понад усім. 2. 

Ретельна перевірка фактів – дійовий спосіб позбутися помилок. 

3. Федерико Фелліні жалив у самі вразливі місця тогочасного 

суспільства. 4. “Південмаш” не втратив своїх традицій – 

недавній успішний “Морський старт” тому краще 

підтвердження. 5. “День” подає інформацію якомога чесно. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) у всіх. 

 

10. У котрому реченні правильно використано всі форми слів? 

1. Потрібна для цього освіта – не нижча середньої. 2. Журналісти 

привернули увагу до більш нижчої ланки керівництва містом. 3. 

У Львові – зворотня ситуація. 4. Інформаційне поле у нас – куди 

більше. 5. Намагається подати якомога докладнішу інформацію. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) у всіх. 

 

11. У котрому реченні правильно використано всі форми слів? 



1. Шевченко завдав дального удару. 2. Заробітню плату 

працівникам науки підвищено. 3. У селі митець почував себе 

більш ближчим до народу. 4. Його розмір не більший від 

поштової марки. 5. Намагається подати якомога найдокладнішу 

інформацію. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) у всіх. 

 

12. У котрому реченні правильно використано всі форми слів? 

1. Різновид жанру – подорожний нарис. 2. Український шоу-

бізнес стає дедалі професійнішим за російський. 3. Журналіст 

намагався порушувати найгостріші проблеми. 4. Все майже 

готово. 5. Розповів читачам про наймалозабезпеченіших 

львів’ян. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) у всіх. 

 

13. У котрому реченні правильно використано займенники? 

1. “Експрес” – не жовта преса. Вони мають набагато вищий 

рівень. 2. Телефільм є деякою вільною інтерпретацією біографії 

письменника. 3. Журналісти за ніякі скарби не поступляться 

свободою слова. 4. Маємо на увазі декого із журналістів. 5. 

Маємо на увазі деяких із журналістів. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) у всіх. 

 

14. У котрому реченні правильно використано займенники? 

1. Зареєстровано 24 випадки, 22 з них – діти до чотирнадцяти 

років. 2. Кожен з нас вивчає рідну мову все життя. 3. Я голосую 

проти ОПЗЖ. Вони цього варті. 4. Молоде покоління дуже 

мобільне. Їх треба поважати за це. 5. Цією виставою відкрили 

камерну сцену. Поставила її Алла Бабенко. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) у всіх. 

 

15. У котрому реченні правильно використано займенники? 



1. Деяким журналістам пора змінитися, як за стилем їх 

написання, підходом до фактів, так і за наявністю думки. 2. Яке 

розмаїття тем – на кожен смак! 3. Це має робити кожен 

журналіст. 4. Багато колег переконують степана написати свою 

книжку. 5. Пересічному українцю все одно, скільки коштують 

шпроти, а ось ціни на хліб вони фіксують. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) у всіх. 

 

16. У котрому реченні правильно використано займенники? 

1. Студентам це подобалося, а професурі ні, тому він нечасто 

приходив на їхні пари. 2. Про ніякий розвиток виробництва не 

йдеться. 3. Закон не прийняли. За це проголосувало 202 замість 

потрібних 226 депутатів. 4. Кожен з нас не чув про це. 5. Будь-

яка людина має знати все про свій організм. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) у всіх. 

 

17. У котрому реченні правильно використано займенники? 

1. Це солідна газета. Такий висновок я зробив з їхнього 

ставлення до передплатників. 2. Була пропозиція від БЮТ 

висловити недовіру прокуророві, але його навіть не взяли за 

основу. 3. В нікого таких коштів не знайшлося. 4. Негативна 

інформація затримується, що дозволяє підготувати громадську 

думку й дозувати її оприлюднення. 5. Він сам є режисером усіх 

своїх сюжетів. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) у всіх. 

 

18. У котрих словосполученнях правильно поєднано числівник з 

іменником? 

1. П’ять гривнів. 2. Одна гривна. 3. Десять гривен. 4. Три гривни. 

5. Чотири гривні. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) у всіх. 

 

19. У котрих реченнях правильно поєднано числівник з іменником? 



1. Двадцять три студенти склали іспит на “відмінно”. 2. 

Двадцять три студента склали іспит на “відмінно”. 3. Двадцятеро 

троє студентів склали іспит на “відмінно”. 4. Двадцятеро троє 

студенти склало іспит на “відмінно”. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) у всіх. 

 

20. У котрих реченнях правильно поєднано числівник з іменником? 

1. Півтора роки працював у прямому ефірі. 2. Півтора років 

працював у прямому ефірі. 3. Півтора року працював у прямому 

ефірі. 4. Півтори року працював у прямому ефірі. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) у всіх. 

 

21. У котрих реченнях правильно поєднано числівник з іменником? 

1. Два з половиною роки працював у прямому ефірі. 2. Два з 

половиною років працював у прямому ефірі. 3. Два з половиною 

року працював у прямому ефірі. 4. 2,5 роки працював у прямому 

ефірі. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) у всіх. 

 

22. У котрих реченнях правильно поєднано числівник з іменником? 

1. Хронометраж телепередачі становив півтори годин. 2. 

Хронометраж телепередачі становив півтора годин. 3. 

Хронометраж телепередачі становив півтора години. 4. 

Хронометраж телепередачі становив півтори години. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) у всіх. 

 

23. У котрих реченнях правильно поєднано числівник з іменником? 

1. Хронометраж телепередачі становив 2,5 годин. 2. 

Хронометраж телепередачі становив дві з половиною годин. 3. 

Хронометраж телепередачі становив 2,5 години. 4. Хронометраж 

телепередачі становив дві з половиною години. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2; 2) 2, 3; 3) 3, 4; 4) 1, 4; 5) у всіх. 



 

24. У котрих реченнях правильно поєднано числівник з іменником? 

1. Щоб узяти інтерв’ю, довелося проїхати 25,5 кілометрів. 2. 

Щоб узяти інтерв’ю, довелося проїхати 25,5 кілометри. 3. Щоб 

узяти інтерв’ю, довелося проїхати 25,5 кілометра. 4. Щоб узяти 

інтерв’ю, довелося проїхати двадцять п’ять з половиною 

кілометрів. 5. Щоб узяти інтерв’ю, довелося проїхати двадцять 

п’ять з половиною кілометра. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2; 2) 2, 3; 3) 1, 4; 4) 3, 4; 5) 4, 5; 6) у всіх. 

 

25. У котрих реченнях правильно поєднано числівник з іменником? 

1. Студентів було близько двадцяти семи осіб. 2. Студентів було 

близько двадцятьох сімох осіб. 3. Студентів було близько 

двадцятьох сімох чоловік. 4. Студентів було близько тридцяти 

осіб. 5. Студентів було двадцять сім осіб. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2; 2) 2, 3; 3) 1, 4; 4) 3, 4; 5) 4, 5; 6) у всіх. 

 

26. У котрих реченнях правильно поєднано числівник з іменником? 

1. Студентів було біля тридцяти шести осіб. 2. Студентів було 

біля тридцятьох шістьох осіб. 3. Студентів було близько 

тридцяти осіб. 4. Студентів було біля тридцяти осіб. 5. Студентів 

було приблизно тридцять осіб. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2; 2) 2, 3; 3) 3, 5; 4) 3, 4; 5) 4, 5; 6) у всіх. 

 

27. У котрих реченнях правильно поєднано числівник з іменником? 

1. Навчання тривало чотири роки. 2. Навчання тривало четверо 

років. 3. Навчання тривало чотири з половиною років. 4. 

Навчання тривало чотири з половиною роки. 5. Навчання 

тривало чотири з половиною року. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2; 2) 2, 3; 3) 1, 4; 4) 3, 4; 5) 4, 5; 6) у всіх. 

 

28. У котрих реченнях помилково вжито числівникові форми? 



1. Чекав упродовж тридцяти семи хвилин. 2. Чекав упродовж 

тридцятьох сіми хвилин. 3. Чекав упродовж тридцяти сіми 

хвилин. 4. Чекав упродовж тридцять сімох хвилин. 5. Чекав 

упродовж тридцять семи хвилин. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2, 3, 4; 2) 2, 3, 4, 5; 3) 1, 3, 4, 5; 4) 1, 2, 4, 5; 5) 1, 2, 3, 5; 6) у всіх. 

 

29. У котрих реченнях помилково вжито числівникові форми? 

1. Готуючись до іспиту, ознайомився із п’ятдесятьма восьми 

статтями і посібниками. 2. Готуючись до іспиту, ознайомився із 

п’ятдесятьома восьми статтями і посібниками. 3. Готуючись до 

іспиту, ознайомився із п’ятдесятьма вісьма статтями і 

посібниками. 4. Готуючись до іспиту, ознайомився із 

п’ятдесятьома восьма статтями і посібниками. 5. Готуючись до 

іспиту, ознайомився із п’ятьмадесятьма вісьмома статтями і 

посібниками. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2, 3, 4; 2) 2, 3, 4, 5; 3) 1, 3, 4, 5; 4) 1, 2, 4, 5; 5) 1, 2, 3, 5; 6) у всіх. 

 

30. У котрих реченнях помилково вжито числівникові форми? 

1. За весь час своєї праці на телебаченні він підготував близько 

п’ятиста восьмидесяти передач. 2. За весь час своєї праці на 

телебаченні він підготував близько п’ятьохсот восьмидесяти 

передач. 3. За весь час своєї праці на телебаченні він підготував 

близько п’ятисот восьмидесяти передач. 4. За весь час своєї 

праці на телебаченні він підготував близько п’ятисот вісімдесяти 

передач. 5. За весь час своєї праці на телебаченні він підготував 

близько п’ятьохсот вісімдесяти передач. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2, 3, 4; 2) 2, 3, 4, 5; 3) 1, 3, 4, 5; 4) 1, 2, 4, 5; 5) 1, 2, 3, 5; 6) у всіх. 

 

31. У котрих реченнях помилково вжито числівникові форми? 

1. Ток-шоу вийшло в ефір о двадцять першій годині сорок п’ятій 

хвилині. 2. Ток-шоу вийшло в ефір о двадцять першій годині 

сорок п’ять хвилин. 3. Ток-шоу вийшло в ефір о двадцять першій 

годині сорока п’яти хвилин. 4. Ток-шоу вийшло в ефір у 

двадцять першій годині сорок п’ятій хвилині. 5. Ток-шоу 

вийшло в ефір у двадцять одній годині сорок п’ять хвилин. 



Варіанти відповідей: 

1) 1, 2, 3, 4; 2) 2, 3, 4, 5; 3) 1, 3, 4, 5; 4) 1, 2, 4, 5; 5) 1, 2, 3, 5; 6) у всіх. 

 

32. У котрих реченнях помилково вжито числівникові форми? 

1. Один друкований аркуш зазвичай обмежений сороками 

тисячами знаків. 2. Один друкований аркуш зазвичай обмежений 

сорока тисяч знаків. 3. Один друкований аркуш зазвичай 

обмежений сорок тисячами знаків. 4. Один друкований аркуш 

зазвичай обмежений сороками тисяч знаків. 5. Один друкований 

аркуш зазвичай обмежений сорока тисячами знаків. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2, 3, 4; 2) 2, 3, 4, 5; 3) 1, 3, 4, 5; 4) 1, 2, 4, 5; 5) 1, 2, 3, 5; 6) у всіх. 

 

33. У котрих словосполученнях правильно вжито числівникові 

форми? 

1. Семистами сімдесятьма сіма позначками. 2. Сімастами 

сімдесятьма сіма позначками. 3. Сьомастами сімдесятьма сьома 

позначками. 4. Сімомастами сімомадесятьма сімома позначками. 

5. Сьомастами семидесятьма сьома позначками. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) у всіх. 

 

34. У котрих словосполученнях правильно вжито числівникові 

форми? 

1. Упродовж шестиста вісімдесятьох сімох днів. 2. Упродовж 

шестисот вісімдесяти семи днів. 3. Упродовж шестиста 

восьмидесятьох сімох днів. 4. Упродовж шестиста восьмидесяти 

сімох днів. 5. Упродовж шестисот восьмидесяти семи днів. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) у всіх. 

 

35. У котрих словосполученнях правильно вжито числівникові 

форми? 

1. Близько ста сімдесяти примірників. 2. Близько сто семидесяти 

примірників. 3. Близько сто сімдесяти примірників. 4. Близько 

ста семидесяти примірників. 5. Близько сто сімдесятьох 

примірників. 



Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) у всіх. 

 

36. У котрих словосполученнях правильно вжито числівникові 

форми? 

1. Тисячу дев’ятсот дев’яносто дев’ятого року. 2. Тисяча 

дев’ятисот дев’яноста дев’ятого року. 3. Тисячу дев’ятисот 

дев’яносто дев’ятого року. 4. Тисячу дев’ятисот дев’яноста 

дев’ятого року. 5. Тисяча дев’ятсот дев’яносто дев’ятого року. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) у всіх. 

 

37. У котрих словосполученнях правильно вжито числівникові 

форми? 

1. Дві тисячі сьомого року. 2. Двох тисяч сьомого року. 3. Сьома 

тисячами чотирма рядками. 4. Сьома тисячами чотирьома 

рядками. 5. Сімома тисячами чотирьома рядками. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2; 2) 2, 3; 3) 1, 3; 4) 3, 4; 5) 4, 5; 6) у всіх. 

 

38. Іменники салямі, Гельсінкі, УПА, УНСО, УНА належать до… 

1. Жіночого роду. 2. Чоловічого роду. 3. Середнього роду. 4. 

Жіночого та чоловічого роду. 5. Чоловічого та середнього роду. 

6. Жіночого та середнього роду. 7. Чоловічого, жіночого та 

середнього роду. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

39. Зі збірними числівниками вільно поєднуються іменники... 

1. Чоловічого роду І відміни. 2. Чол. р. ІІ відм. 3. Чол. р. ІІІ відм. 

4. Чол. р. ІУ відм. 5. Жін. р. І відм. 6. Жін. р. ІІ відм. 7. Жін. р. ІІІ 

відм. 8. Жін. р. ІУ відм. 9. Сер. р. І відм. 10. Сер. р. ІІ відм. 11. 

Сер. р. ІІІ відм. 12. Сер. р. ІУ відм. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2; 2) 1, 2, 10, 12; 3) 1, 2, 11; 4) 1, 2, 12; 5) 5, 7; 6) 5, 7, 11; 7) 5, 7, 

11, 12; 8) 5, 7, 12; 9) усі; 10) жоден. 

 



40. Іменники відданість, борошно, оповідання, горе, відвага, збіжжя 

вживаються… 

1. Всі тільки в однині. 2. Всі тільки в множині. 3. І в однині, і в 

множині. 4. Деякі тільки в однині, а решта тільки в множині. 5. 

Деякі тільки в множині, а решта і в однині, і в множині. 6. Деякі 

тільки в однині, а решта і в однині, і в множині. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

  

41. З іменниками хлопець, парубок, дівчина, донька, жінка легко 

поєднуються числівники… 

         1. Три. 2. Троє. 3. Обидва. 4. Обидві. 5. Пара (іменник з 

числовим значенням). 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 1, 2; 3) 1, 3; 4) 1, 4; 5) 2, 5; 6) 4, 5; 7) 2; 8) 3; 9) усі; 10) жоден. 

 

42. Короткі прикметники вживають у формі... 

1. Називного відмінка однини чоловічого роду. 2. Н. в. мн. чол. 

р. 3. Н. в. одн. жін. р. 4. Н. в. мн. жін. р. 5. Н. в. одн. сер. р. 6. Н. 

в. мн. сер. р. 7. Р. в. одн. і мн. чол. р. 8. Р. в. одн. і мн. жін. р. 9. Р. 

в. одн. і мн. сер. р. 10. Зн. в. одн. сер. р.   

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7; 8) 8; 9) 9; 10) 10. 

 

43.  Всі неозначені займенники властиві... 

1. Офіційно-діловому стилю. 2. Науковому стилю. 3. 

Публіцистичному стилю. 4. Художньому мовленню. 5. 

Розмовному мовленню. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

44. Факультетові – факультету – це… 

1. Лексичні синоніми. 2. Морфологічні синоніми. 3. Паралельні 

форми. 4. Фонетико-морфологічні синоніми. 5. Синтаксичні 

синоніми. 6. Паралельні конструкції. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

45. Іменники вагар, лихвар, господар, кобзар, базар, пекар, словникар 

належать до… 

1. Твердої групи. 2. М'якої групи. 3. Мішаної групи. 4. Твердої та 

м'якої групи. 5. Твердої та мішаної групи. 6. М'якої та мішаної 

групи. 7. Твердої, м'якої та мішаної групи. 



Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

46. У знахідному відмінку числівник півтора керує іменником у … 

1. Н. в. одн. 2. Р. в. одн. 3. Д. в. одн. 4. Зн. в. одн. 5. Ор. в. одн. 6. 

М. в. одн. 7. Н. в. мн. 8. Р. в. мн. 9. Д. в. мн. 10. Зн. в. мн. 11. Ор. 

в. мн. 12. М. в. мн. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7; 8) 8; 9) 9; 10) 10; 11) 11; 12) 12. 

 

47. Нормою у вживанні форм наказового способу дієслова є… 

1. Наявність при них займенників. 2. Відсутність при них 

займенників. 3. Наявність при них прикметників. 4. Відсутність 

при них прикметників. 5. Наявність при них прислівників. 6. 

Відсутність при них прислівників. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

48. У реченні Журналіст передав щойно закуплену консерву 

експертам з Товариства захисту прав споживачів є помилка у 

вживанні… 

1. Займенників. 2. Прикметників. 3. Дієслів. 4. Іменників. 5. 

Числівників. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

49. З числівниками два, три, чотири іменники здебільшого 

поєднуються в... 

1. Називному відмінку однини. 2. Н. в. множини. 3. Р. в. однини. 

4. Р. в. множини. 5. Зн. в. однини. 6. Зн. в. множини.  

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

50. Іменники біль, нежить, кенгуру, шампунь, фламінго належать 

до… 

1. Жіночого роду. 2. Чоловічого роду. 3. Середнього роду. 4. 

Жіночого та чоловічого роду. 5. Чоловічого та середнього роду. 

6. Жіночого та середнього роду. 7. Чоловічого, жіночого та 

середнього роду. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 



51. Іменники парфуми, щипці, Чернівці, фінанси, знання 

вживаються… 

1. Всі тільки в однині. 2. Всі тільки в множині. 3. І в однині, і в 

множині. 4. Деякі тільки в однині, а решта тільки в множині. 5. 

Деякі тільки в множині, а решта і в однині, і в множині. 6. Деякі 

тільки в однині, а решта і в однині, і в множині. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

52. Числівники  двоє, троє, четверо легко поєднуються з 

іменниками… 

1. Людина. 2. Татарин. 3. Ткаля. 4. Журналістка. 5. Левеня. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2, 3; 2) 1, 2, 4; 3) 1, 3; 4) 1, 4; 5) 1, 2, 5; 6) 1, 4, 5; 7) 4; 8) 3; 9) з 

усіма; 10) із жодним. 

 

53. У конструкції прикметник + іменник (порівняно з конструкцією 

іменник + іменник) прикметники передають... 

1. Уявлення про два предмети, в стосунках яких виявляється 

ознака одного з них. 2. Назви установ, організацій, терміни. 3. 

Постійні загальні ознаки, не підкреслюючи їх. 4. Конкретніше й 

точніше ознаку предмета. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4. 

 

54. При займенникові ви, вжитому замість ти, присудок, виражений 

прикметником, ставлять... 

        1. Тільки в однині. 2. Тільки в множині. 3. В однині й у множині. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3. 

 

55. У складених назв посад, звань та ін. чоловічого роду… 

1. Обов'язково є відповідники жіночого роду. 2. Бажані 

відповідники жіночого роду. 3. Зрідка нема відповідників 

жіночого роду. 4. Часто є відповідники жіночого роду. 5. Нема 

зазвичай відповідників жіночого роду. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

56. Іменники мадяр, ювіляр, капіляр, столяр, екземпляр, футляр, 

окуляр, циркуляр, муляр належать до… 



1. Твердої групи. 2. М'якої групи. 3. Мішаної групи. 4. Твердої та 

м'якої групи. 5. Твердої та мішаної групи. 6. М'якої та мішаної 

групи. 7. Твердої, м'якої та мішаної групи. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

57. Числівники обидва, обидві не поєднуються з іменниками… 

1. Чоловічого та спільного роду. 2. Чоловічого роду, які 

позначають назви тварин і птахів. 3. Середнього роду IV 

відміни. 4. Тими, що мають лише форму множини. 5. Тими, що 

позначають парні поняття. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 3; 2) 2, 3; 3) 3, 4; 4) 1, 4; 5) 1, 5; 6) 2, 4; 7) 2, 5. 

 

58. Займенники в препозиції при формах наказового способу 

дієслів… 

1. Посилюють категоричність наказу. 2. Пом'якшують 

вираження наказу. 3. Найчастіше виражають роздратування. 4. 

Найчастіше передають лайку. 5. Найчастіше передають 

пересторогу. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

59. Дієслова продав, прибув, роз'ївся, переповів, віддав належать до… 

1. Першої дієвідміни. 2. Другої дієвідміни. 3. Атематичних 

дієслів. 4. Першої та другої дієвідмін. 5. Першої дієвідміни та 

атематичних дієслів. 6. Другої дієвідміни та атематичних дієслів. 

7. Першої, другої дієвідмін та атематичних дієслів. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

60. Іменники рукопис, дріб, кір, колібрі, альма-матер належать до… 

1. Жіночого роду. 2. Чоловічого роду. 3. Середнього роду. 4. 

Жіночого та чоловічого роду. 5. Чоловічого та середнього роду. 

6. Жіночого та середнього роду. 7. Чоловічого, жіночого та 

середнього роду. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

61. З дробовими числівниками іменники переважно поєднуються у 

формі... 



1. Називного відмінка однини. 2. Н. в. множини. 3. Р. в. однини. 

4. Р. в. множини. 5. Зн. в. однини. 6. Зн. в. множини.  

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

62. Іменники студентство, мовознавство, срібло, волосся, листя 

вживаються… 

1. Всі тільки в однині. 2. Всі тільки в множині. 3. І в однині, і в 

множині. 4. Деякі тільки в однині, а решта тільки в множині. 5. 

Деякі тільки в множині, а решта і в однині, і в множині. 6. Деякі 

тільки в однині, а решта і в однині, і в множині. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

63. Стягнені форми повних прикметників властиві... 

1. Діалектному мовленню. 2. Усім функціональним стилям. 3. 

Науковому мовленню. 4. Народнопоетичному мовленню. 5. 

Публіцистичному стилю. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

64. Умовний спосіб дієслова, вживаючись у значенні наказового, 

найчастіше передає... 

1. Повинність, примусовий постійний стан. 2. Відтінок поради, 

застереження. 3. Пом’якшення спонукання до дії. 4. Відтінок 

фамільярного експресивного забарвлення. 5. Посилення наказу, 

застереження. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

65. Зелений – зелен – це… 

1. Лексичні синоніми. 2. Синтаксичні синоніми. 3. Паралельні 

форми. 4. Фонетико-морфологічні синоніми. 5. Морфологічні 

синоніми. 6. Паралельні конструкції. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

       

66. Іменники годинникар, календар, секретар, жнивар, сопілкар, 

трудар, владар, буквар належать до… 

1. Твердої групи. 2. М'якої групи. 3. Мішаної групи. 4. Твердої та 

м'якої групи. 5. Твердої та мішаної групи. 6. М'якої та мішаної 

групи. 7. Твердої, м'якої та мішаної групи. 

Варіанти відповідей: 



1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

67. У знахідному відмінку числівник півтораста керує іменником у 

… 

1. Н. в. одн. 2. Р. в. одн. 3. Д. в. одн. 4. Зн. в. одн. 5. Ор. в. одн. 6. 

М. в. одн. 7. Н. в. мн. 8. Р. в. мн. 9. Д. в. мн. 10. Зн. в. мн. 11. Ор. 

в. мн. 12. М. в. мн. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7; 8) 8; 9) 9; 10) 10; 11) 11; 12) 12. 

 

68. Займенники в постпозиції при формах наказового способу 

дієслів… 

1. Посилюють категоричність наказу. 2. Пом'якшують 

вираження наказу. 3. Найчастіше виражають роздратування. 4. 

Найчастіше передають лайку. 5. Найчастіше передають 

пересторогу. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

69. У реченні Ці вибори журналісти вже називають похоронами 

одного відомого політика є помилка у вживанні… 

1. Іменників. 2. Прикметників. 3. Числівників. 4. Займенників. 5. 

Дієслів. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

70. Іменники дзеркало, троянда, юнь, порядність, сум вживаються… 

1. Всі тільки в однині. 2. Всі тільки в множині. 3. І в однині, і в 

множині. 4. Деякі тільки в однині, а решта тільки в множині. 5. 

Деякі тільки в множині, а решта і в однині, і в множині. 6. Деякі 

тільки в однині, а решта і в однині, і в множині. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

71. Іменники рококо, ЧАЕС, лібрето, СДПУ(о), Монте-Карло 

належать до… 

1. Жіночого роду. 2. Чоловічого роду. 3. Середнього роду. 4. 

Жіночого та чоловічого роду. 5. Чоловічого та середнього роду. 

6. Жіночого та середнього роду. 7. Чоловічого, жіночого та 

середнього роду. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 



 

72. Іменники вакації, консерви, аліменти, макарони, граблі 

вживаються… 

1. Всі тільки в однині. 2. Всі тільки в множині. 3. І в однині, і в 

множині. 4. Деякі тільки в однині, а решта тільки в множині. 5. 

Деякі тільки в множині, а решта і в однині, і в множині. 6. Деякі 

тільки в однині, а решта і в однині, і в множині. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

73. Числівники  п’ятеро, шестеро, семеро легко поєднуються з 

іменниками… 

1. Дівчина. 2. Українка. 3. Республіка. 4. Держава. 5. Особа. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2; 2) 1, 3; 3) 1, 4; 4) 1, 5; 5) 1, 2, 5; 6) 1, 4, 5; 7) 1; 8) 3; 9) з усіма; 

10) із жодним. 

 

74. Прийменники від, за, сполучник ніж є формальними ознаками...  

1. Складеної форми вищого ступеня порівняння прикметників. 

2. Простої форми вищого ступеня порівняння прикметників. 

3. Простої форми найвищого ступеня порівняння прикметників. 

4. Складеної форми найвищого ступеня порівняння прикметників. 

5. Нестягнених повних прикметників. 

6. Коротких  прикметників. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 4; 2) 2, 3; 3) 5, 6; 4) 1, 2; 5) усіх; 6) жодного. 

 

75. Дієслівно-вигукові форми (бух, хап, хлюп) передають значення... 

         1. Раптовості. 2. Несподіваності. 3. Постійності. 4. 

Повторюваності. 5. Одноразовості. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2, 3; 2) 2, 3, 4; 3) 1, 2, 5; 4) 3, 4, 5; 5) всі; 6) жодне. 

 

76. Іменники жіночого роду, які вживають щодо чоловіків, 

узгоджуються в реченні в… 

1. Середньому роді. 2. Чоловічому роді. 3. Жіночому роді. 4. 

Множині. 5. Родовому відмінку. 6. Ор. в. 7. Зн. в. 8. Д. в. 9. М. в. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

77. У реченні Три атлети знову поборються між собою вже за 

новим календарем, який передбачає зворотній порядок поєдинків 

є помилка у вживанні… 



1. Іменників. 2. Прикметників. 3. Числівників. 4. Займенників. 5. 

Дієслів.  

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

78. Займенник воно може набувати значення… 

1. Вказівності. 2. Третьої особи множини. 3. Неозначеності. 4. 

Частки. 5. Прийменника. 6. Сполучника. 7. Прислівника. 8. 

Прикметника. 9. Неозначено-кількісного числівника. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2, 3; 2) 1, 3, 4; 3) 2, 3, 4; 4) 3, 5, 6; 5) 7, 8, 9; 6) усіх значень; 7 ) 

жодного. 

 

79. Щоб надати мовленню відтінків твердості, переконаності, 

урочистості, дієслова першої особи однини заміняють 

дієсловами… 

1. Першої особи множини. 2. Другої особи однини. 3. Другої 

особи множини. 4. Третьої особи однини. 5. Третьої особи 

множини. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

80. Дієслова боротися, колоти, полоти, молоти, гудіти, сопіти, 

ревіти, іржати належать до… 

1. Першої дієвідміни. 2. Другої дієвідміни. 3. Атематичних 

дієслів. 4. Першої та другої дієвідмін. 5. Першої дієвідміни та 

атематичних дієслів. 6. Другої дієвідміни та атематичних дієслів. 

7. Першої, другої дієвідмін та атематичних дієслів. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

81. Іменники степінь, путь, окис, тире, Дніпро належать до… 

1. Жіночого роду. 2. Чоловічого роду. 3. Середнього роду. 4. 

Жіночого та чоловічого роду. 5. Чоловічого та середнього роду. 

6. Жіночого та середнього роду. 7. Чоловічого, жіночого та 

середнього роду. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

82. Іменники пальто, давнина, солома, кропива, гостинність 

вживаються… 



1. Всі тільки в однині. 2. Всі тільки в множині. 3. І в однині, і в 

множині. 4. Деякі тільки в однині, а решта тільки в множині. 5. 

Деякі тільки в множині, а решта і в однині, і в множині. 6. Деякі 

тільки в однині, а решта і в однині, і в множині. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

83. Нестягнені форми повних прикметників властиві... 

1. Розмовно-побутовому мовленню. 2. Народнопоетичному 

мовленню. 3. Художньо-публіцистичному мовленню. 4. 

Аналітичним текстам у ЗМІ. 5. Телевізійному мовленню. 6. 

Діловому мовленню. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

84. Уживання в журналістських текстах дієслів у майбутньому 

визначень... 

1. Посилює експресивність, комунікативність. 2. Є помилкою. 3. 

Увиразнює публіцистичний текст. 4. Є небажаним у художньо-

публіцистичному творі, але можливе в інформативному чи в 

аналітичному тексті. 5. Є засобом точного передавання складних 

понять. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

85. Є – єси – це… 

1. Лексичні синоніми. 2. Синтаксичні синоніми. 3. Паралельні 

форми. 4. Фонетико-морфологічні синоніми. 5. Паралельні 

конструкції. 6. Морфологічні синоніми. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

86. Іменники отвір, явір, якір, факір, колір, вимір, намір, папір, опір 

належать до… 

1. Твердої групи. 2. М'якої групи. 3. Мішаної групи. 4. Твердої та 

м'якої групи. 5. Твердої та мішаної групи. 6. М'якої та мішаної 

групи. 7. Твердої, м'якої та мішаної групи. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

87. У давальному відмінку числівник півтора керує іменником у … 



1. Н. в. одн. 2. Р. в. одн. 3. Д. в. одн. 4. Зн. в. одн. 5. Ор. в. одн. 6. 

М. в. одн. 7. Н. в. мн. 8. Р. в. мн. 9. Д. в. мн. 10. Зн. в. мн. 11. Ор. 

в. мн. 12. М. в. мн. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7; 8) 8; 9) 9; 10) 10; 11) 11; 12) 12. 

 

88. Форму третьої особи множини щодо третьої особи однини 

(займенників, а інколи й дієслів) уживають… 

1. В офіційно-діловому стилі. 2. У науковому стилі. 3. У 

просторіччі. 4. У конфесійному стилі. 5. У значенні частки. 6. Як 

привітання. 7. Щоб передати безособовість. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

89. У реченні Південно-східніше від цієї країни температура впала 

до двадцяти градусів є помилка у вживанні… 

1. Іменників. 2. Прикметників. 3. Числівників. 4. Займенників. 5. 

Дієслів. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

90. Іменники маестро, собака, Сибір, БЮТ, Дніпро належать до… 

1. Жіночого роду. 2. Чоловічого роду. 3. Середнього роду. 4. 

Жіночого та чоловічого роду. 5. Чоловічого та середнього роду. 

6. Жіночого та середнього роду. 7. Чоловічого, жіночого та 

середнього роду. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

91. Іменники меблі, знання, прислів’я, нетрі, канікули вживаються… 

1. Всі тільки в однині. 2. Всі тільки в множині. 3. І в однині, і в 

множині. 4. Деякі тільки в однині, а решта тільки в множині. 5. 

Деякі тільки в множині, а решта і в однині, і в множині. 6. Деякі 

тільки в однині, а решта і в однині, і в множині. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

92. Суфіксальні або префіксальні утворення прикметників, що 

позначають високу міру якості предмета й мають виразне 

експресивне забарвлення, ... 

  Належать до форм вищого ступеня порівняння.  

  Не належать до форм ступенів порівняння.  



  Належать до форм найвищого ступеня порівняння. 

  Належать до складеної форми вищого ступеня порівняння. 

  Належать до складеної форми найвищого ступеня порівняння.  

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

93. Форми теперішнього часу дієслів мають такі основні значення... 

  Дії, яка збігається з моментом мовлення. 

  Дії, яку було виконано колись. 

  Дії, яку неодмінно скоро виконають. 

  Дії, яка відбувається постійно. 

  Дії, яка не може відбутися за жодних умов. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2; 2) 1, 3; 3) 1, 4; 4) 1, 5; 5) усі; 6) жодне. 

 

94. Іменники аерозоль, запис, опис, розпач, живопис, псалтир 

належать до… 

1. Жіночого роду. 2. Чоловічого роду. 3. Середнього роду. 4. 

Жіночого та чоловічого роду. 5. Чоловічого та середнього роду. 

6. Жіночого та середнього роду. 7. Чоловічого, жіночого та 

середнього роду. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

95. У реченні Три атлета знову поборються між собою вже за 

новим календарем, який передбачає зворотний порядок 

поєдинків є помилка у використанні форм… 

1. Іменників. 2. Прикметників. 3. Числівників. 4. Займенників. 5. 

Дієслів.  

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

96. Займенник ми може вживатися в значенні (замість) займенників… 

1. Я. 2. Ти. 3. Ви. 4. Він. 5. Вона. 6. Воно. 7. Вони. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 1, 2; 5) 1, 2, 3; 6) 4, 5, 6, 7; 7) всіх; 8) жодного. 

 

97. Теперішній репортажний використовують замість… 

1. Майбутнього часу. 2. Минулого часу. 3. Складеної форми 

майбутнього часу. 4. Умовного способу. 5. Наказового способу. 

6. Неозначеної форми дієслова. 7. Безособового дієслова. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 



 

98. Дієслова бігти, боятися, стояти, спати, пити, лити, мити, бити 

належать до… 

1. Першої дієвідміни. 2. Другої дієвідміни. 3. Атематичних 

дієслів. 4. Першої та другої дієвідмін. 5. Першої дієвідміни та 

атематичних дієслів. 6. Другої дієвідміни та атематичних дієслів. 

7. Першої, другої дієвідмін та атематичних дієслів. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

99. Категорія особи дієслова в теперішньому часі й у наказовому 

способі передається за допомогою... 

1. Суфіксів. 2. Префіксів. 3. Закінчень. 4. Приєднання до 

дієслова особових займенників. 5. Постфіксів. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 1, 2; 7) 3, 4; 8) 4, 5. 

 

100. Займенник жодний уживають у значенні... 

1. Котрийсь. 2. Свій. 3. Ні один. 4. Ніякий. 5. Такий. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2; 2) 2, 3; 3) 3, 4; 4) 4, 5; 5) у всіх. 

 

101. Іменники НСНУ, ПРП, ЦРУ, ФБР, ФСБ, СБУ належать до… 

1. Жіночого роду. 2. Чоловічого роду. 3. Середнього роду. 4. 

Жіночого та чоловічого роду. 5. Чоловічого та середнього роду. 

6. Жіночого та середнього роду. 7. Чоловічого, жіночого та 

середнього роду. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

102. Стоятиму – буду стояти – це… 

1. Фонетико-морфологічні синоніми. 2. Синтаксичні синоніми. 3. 

Морфологічні синоніми. 4. Лексичні синоніми. 5. Паралельні 

конструкції. 6. Паралельні форми. 7. Фонетичні синоніми. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

103. Іменники вир, жир, пасажир, командир, бригадир, кумир, сир, 

касир, буксир, пластир, панцир належать до… 

1. Твердої групи. 2. М'якої групи. 3. Мішаної групи. 4. Твердої та 

м'якої групи. 5. Твердої та мішаної групи. 6. М'якої та мішаної 

групи. 7. Твердої, м'якої та мішаної групи. 

Варіанти відповідей: 



1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

104. Числівники септильйон, октильйон, нонильйон, децильйон, 

центильйон уживаються переважно … 

1. У публіцистичному стилі. 2. У художньому мовленні. 3. У 

науковому стилі. 4. У розмовній функціонально-стильовій сфері. 

5. В офіційно-діловому стилі. 6. У конфесійному стилі. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

105. Які форми дієслова характерні для української мови в першій 

особі множини наказового способу?  

1. Складені. 2. Складні. 3. Гіперускладнені. 4. Прості. 5. 

Екстрапоширені. 6. Прості й складені. 7. Прості, складні й 

складені. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

106. У реченні Це становить приблизно п'ятдесять відсотків, а 

тому має зворотний ефект є помилка в уживанні… 

1. Іменників. 2. Прикметників. 3. Числівників. 4. Займенників. 5. 

Дієслів. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

107. Іменники мадемуазель, мадам, леді, фрекен, фрау, фройляйн 

належать до… 

1. Жіночого роду. 2. Чоловічого роду. 3. Середнього роду. 4. 

Жіночого та чоловічого роду. 5. Чоловічого та середнього роду. 

6. Жіночого та середнього роду. 7. Чоловічого, жіночого та 

середнього роду. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

108. Іменники обценьки, прокляття, завдання, консерви, макарони 

вживаються… 

1. Всі тільки в однині. 2. Всі тільки в множині. 3. І в однині, і в 

множині. 4. Деякі тільки в однині, а решта тільки в множині. 5. 

Деякі тільки в множині, а решта і в однині, і в множині. 6. Деякі 

тільки в однині, а решта і в однині, і в множині. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 



 

109. При займенникові ви, що має форму пошанної множини, 

прикметник чоловічого роду в ролі присудка вживається в... 

1. Однині. 2. Множині. 3. Однині і множині. 4. В однині й інколи 

в множині. 5. У множині й інколи в однині. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

110. Категорії роду та числа дієслова в минулому часі й умовному 

способі передаються за допомогою... 

        1. Суфіксів. 2. Префіксів. 3. Закінчень. 4. Коренів. 5. Постфіксів. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

111. Іменники кір, степ, папороть, шампунь, поступ, машинопис 

належать до… 

1. Чоловічого роду. 2. Жіночого роду. 3. Середнього роду. 4. 

Чоловічого та жіночого роду. 5. Чоловічого та середнього роду. 

6. Жіночого та середнього роду. 7. Чоловічого, жіночого та 

середнього роду. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

112. У реченні Три атлети знову поборяться між собою вже за 

новим календарем, який передбачає зворотний порядок 

поєдинків є помилка в уживанні… 

1. Іменників. 2. Прикметників. 3. Числівників. 4. Займенників. 5. 

Дієслів.  

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

113. Займенник ви може вживатися в значенні (замість) 

займенників… 

1. Я. 2. Ти. 3. Ми. 4. Він. 5. Вона. 6. Воно. 7. Вони. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7; 8) 1, 2; 9) 2, 4; 10) всіх; 11) 

жодного. 

 

114. Найчастіше дієслова наказового способу недоконаного виду 

передають… 

1. Прохальну інтонацію. 2. Пом'якшено волевиявлення. 3. 

Рішучість. 4. Різкість. 5. Захопленість дією. 

Варіанти відповідей: 



1) 1, 2; 2) 2, 3; 3) 1, 3; 4) 4, 5; 5) 3, 4; 6) 5. 

 

115. Дієслова пити, лити, мити, бити, мати, здати, жати, жити, 

доїти належать до… 

1. Першої дієвідміни. 2. Другої дієвідміни. 3. Атематичних 

дієслів. 4. Першої та другої дієвідмін. 5. Першої дієвідміни та 

атематичних дієслів. 6. Другої дієвідміни та атематичних дієслів. 

7. Першої, другої дієвідмін та атематичних дієслів. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

116. Іменники Санта-Домінго, Нью-Делі, Гельсінкі, Торонто, Осло, 

Мехіко належать до… 

1. Чоловічого роду. 2. Жіночого роду. 3. Середнього роду. 4. 

Чоловічого та жіночого роду. 5. Чоловічого та середнього роду. 

6. Жіночого та середнього роду. 7. Чоловічого, жіночого та 

середнього роду. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

117. Іменники двері, похорони, торги, дебати, кулуари вживаються… 

1. Всі тільки в однині. 2. Всі тільки в множині. 3. І в однині, і в 

множині. 4. Деякі тільки в однині, а решта тільки в множині. 5. 

Деякі тільки в множині, а решта і в однині, і в множині. 6. Деякі 

тільки в однині, а решта і в однині, і в множині. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

118. Зворотний займенник себе у формі давального відмінка набуває 

особливого експресивного значення, наближаючись до... 

         1. Підмета. 2. Означення. 3. Сполучника. 4. Прислівника. 5. 

Частки. 6. Вказівного займенника.   

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

119. Різні афіксальні утворення, сучасні й архаїчні граматичні форми, 

діалектні й літературні граматичні форми – це...  

1. Паралельні морфологічні форми. 2. Морфологічні синоніми. 3. 

Синтаксичні синоніми. 4. Лексичні синоніми. 5. Паралельні 

синтаксичні конструкції. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 



120. Літає – літа – це… 

1. Лексичні синоніми. 2. Синтаксичні синоніми. 3. Фонетико-

морфологічні синоніми. 4. Паралельні форми. 5. Паралельні 

конструкції. 6. Морфологічні синоніми. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

121. Іменники срібляр, цегляр, вугляр, ювіляр, скляр, школяр, 

картопляр, кресляр, ковзаняр, каменяр належать до… 

1. Твердої групи. 2. М'якої групи. 3. Мішаної групи. 4. Твердої та 

м'якої групи. 5. Твердої та мішаної групи. 6. М'якої та мішаної 

групи. 7. Твердої, м'якої та мішаної групи. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

122. В орудному відмінку числівник півтора керує іменником у … 

1. Н. в. одн. 2. Р. в. одн. 3. Д. в. одн. 4. Зн. в. одн. 5. Ор. в. одн. 6. 

М. в. одн. 7. Н. в. мн. 8. Р. в. мн. 9. Д. в. мн. 10. Зн. в. мн. 11. Ор. 

в. мн. 12. М. в. мн. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7; 8) 8; 9) 9; 10) 10; 11) 11; 12) 12. 

 

123. Частки бо, но, ну надають висловлюванню забарвлення… 

1. Розмовного. 2. Книжного. 3. Офіційного. 4. Нейтрального. 5. 

Поетичного. 6. Піднесеного. 7. Патетичного. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

124. У реченні Ці шістнадцятеро хлопців боряться за чистоту 

довкілля, але їх замало є помилка в уживанні… 

1. Іменників. 2. Прикметників. 3. Числівників. 4. Займенників. 5. 

Дієслів. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

125. Іменники Бангладеш, Малі, Марокко, Нікарагуа, Перу, Джибуті 

належать до… 

1. Чоловічого роду. 2. Жіночого роду. 3. Середнього роду. 4. 

Чоловічого та жіночого роду. 5. Чоловічого та середнього роду. 

6. Жіночого та середнього роду. 7. Чоловічого, жіночого та 

середнього роду. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 



 

126. Іменники Винники, Броди, Черкаси, ОАЕ, США, Мінеральні Води 

вживаються… 

1. Всі тільки в однині. 2. Всі тільки в множині. 3. І в однині, і в 

множині. 4. Деякі тільки в однині, а решта тільки в множині. 5. 

Деякі тільки в множині, а решта і в однині, і в множині. 6. Деякі 

тільки в однині, а решта і в однині, і в множині. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

127. У яких відмінках прикметники жіночого та середнього роду 

мають нестягнені форми? 

         1. У називному відмінку. 2. У Р. в. 3. У Д. в. 4. У Зн. в. 5. У М. в. 

6. У Кл. в. 7. В Ор. в. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 1, 2; 3) 1, 3; 4) 1, 4; 5) 1, 5; 6) 1, 7; 7) у всіх; 8) у жодному. 

 

128. У реченні Три атлети знову поборються між собою вже за 

новим календарем, котрий передбачає зворотний порядок 

поєдинків є помилка у вживанні… 

1. Іменників. 2. Прикметників. 3. Числівників. 4. Займенників. 5. 

Дієслів. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

129. Дієслова бажати, хапати, буяти, біліти, везти, вести, віяти, 

мати, мити належать до… 

1. Першої дієвідміни. 2. Другої дієвідміни. 3. Атематичних 

дієслів. 4. Першої та другої дієвідмін. 5. Першої дієвідміни та 

атематичних дієслів. 6. Другої дієвідміни та атематичних дієслів. 

7. Першої, другої дієвідмін та атематичних дієслів. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

130. Інфінітив може вживатися в значенні… 

1. Дійсного способу. 2. Умовного способу. 3. Наказового 

способу. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 1, 2; 5) 2, 3; 6) 1, 3; 7) всіх; 8) жодного. 

 

131. Іменники мігрень, каніфоль, емаль, вуаль, сип, путь, ваніль 

належать до… 



1. Чоловічого роду. 2. Жіночого роду. 3. Середнього роду. 4. 

Чоловічого та жіночого роду. 5. Чоловічого та середнього роду. 

6. Жіночого та середнього роду. 7. Чоловічого, жіночого та 

середнього роду. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

132. Займенник себе виступає в реченні… 

1. Підметом. 2. Присудком. 3. Додатком. 4. Означенням. 5. 

Обставиною. 

 

133. Прикметники безпорадні, безробітні, безсторонні, городні, 

довговічні, дорожні належать до… 

1. Твердої групи. 2. М'якої групи. 3. Твердої та м'якої групи.  

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3. 

 

134. Прикметники всесвітні, достатні, житні, західні, крайні, куці 

належать до… 

1. Твердої групи. 2. М'якої групи. 3. Твердої та м'якої групи.  

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3. 

 

135. Прикметники зворотні, природні, погодні, поточні, східні, 

тотожні належать до… 

1. Твердої групи. 2. М'якої групи. 3. Твердої та м'якої групи.  

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3. 

 

Тестові завдання для самоперевірки (синтаксис) 

1. Конструкції з віддієслівними іменниками та речення з 

однорідними членами – це… 

1. Морфологічні синоніми. 2. Фонетико-морфологічні синоніми. 

3. Паралельні синтаксичні конструкції. 4. Синтаксичні синоніми. 

5. Фразеологічні синоніми. 6. Лексичні синоніми. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

2. У реченні Він був спеціальним кореспондентом в Афганістані, 

Іраку й гарячих точках є помилка в… 

1. Керуванні. 2. Узгодженні. 3. Використанні порядку членів 

речення. 4. Використанні однорідних членів. 5. Координації 



підмета й присудка. 6. Приляганні. 7. Уживанні паралельних 

синтаксичних конструкцій. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

3. Місце звертання в реченні... 

1. Перед підметом. 2. Початок речення. 3. Кінець речення. 4. 

Середина речення. 5. Початок або кінець речення. 6. Будь-яке. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

4. Прикладка узгоджується з означуваним словом у відмінку... 

1. Тільки в назвах населених пунктів. 2. Тільки в назвах 

населених пунктів і озер. 3. Тільки в назвах населених пунктів і 

станцій. 4. У назвах населених пунктів і умовних назвах. 5. У 

назвах населених пунктів і відмінюваних прізвищах. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

5. Оберіть варіанти відповідей, у яких правильно визначено форму 

керованого слова: 

         1. Знущалися над телеглядачами. 2. Зрадили свої ідеали. 3. 

Одружився на однокурсниці. 4. Перетворився на майстра 

репортажу. 5. Простив кривдника. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2; 2) 1, 3; 3) 2, 3; 4) 2, 4; 5) 4, 5; 4 ) 1, 5; 7) 2, 5; 8) 3, 5; 9) у всіх; 

10) у жодному. 

 

6. Поєднувати як однорідні члени інфінітиви й іменники... 

1. Обов’язково. 2. Необов’язково. 3. Можна. 4. Не можна. 5. 

Бажано. 6. Небажано. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

7. Якщо в пасивному звороті додаток є реальним об’єктом, а не 

суб’єктом дії, то заміна цієї конструкції активним зворотом... 

1. Небажана. 2. Неможлива. 3. Необов’язкова. 4. Бажана. 5. 

Можлива. 6. Обов’язкова. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 



8. Замовк від здивування – замовк через здивування – це… 

1. Морфологічні синоніми. 2. Лексичні синоніми. 3. Паралельні 

синтаксичні конструкції. 4. Синтаксичні синоніми. 5. Фонетико-

морфологічні синоніми. 6. Фразеологічні синоніми. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

9. Коли числова частина підмета виражена іменником із числовим 

значенням, тоді присудок здебільшого має форму… 

1. Чоловічого роду. 2. Жіночого роду. 3. Середнього роду. 4. 

Множини. 5. Однини. 6. Орудного відмінка. 7. Знахідного 

відмінка. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

10. Коли означення поєднані розділовими сполучниками, іменник – 

означуване слово – стоїть у формі… 

1. Орудного відмінка. 2. Знахідного відмінка. 3. Чоловічого роду. 

4. Жіночого роду. 5. Середнього роду. 6. Називного відмінка. 7. 

Родового відмінка. 8. Давального відмінка. 9. Однини. 10. 

Множини. 11. Місцевого відмінка. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7; 8) 8; 9) 9; 10) 10; 11) 11. 

 

11. У реченні Ознайомлюючись із рейтингами партій та блоків, у 

пересічного телегядача голова йде обертом є помилка в… 

1. Керуванні. 2. Узгодженні. 3. Використанні порядку членів 

речення. 4. Використанні однорідних членів. 5. Координації 

підмета й присудка. 6. Приляганні. 7. Уживанні паралельних 

синтаксичних конструкцій. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

12. Якщо означення стосується неозначеного займенника, то за 

прямого порядку слів воно стоїть... 

1. Перед ним. 2. Після нього. 3. У препозиції. 4. На початку 

речення. 5. У кінці речення. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 



13. За наявності узагальнювального слова при однорідних членах-

підметах присудок... 

1. Координується з найближчим однорідним членом. 2. 

Координується з узагальнювальним словом. 3. Набуває форми 

множини. 4. Має форму чоловічого роду. 5. Має форму 

теперішнього часу. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

14. Оберіть словосполучення, у яких є помилки, пов’язані з 

керуванням: 

         1. Вчитися журналістській майстерності. 2. Глузував з героя 

передачі. 3. Вибач мені. 4. Знехтував небезпекою спростування. 

5. Запобіг порушенню. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 1, 2; 7) 1, 3; 8) 4, 5, 9) 1, 5; 10) у всіх; 11) у 

жодному. 

 

15. Коли однорідні члени речення поширені, прийменники 

повторювати... 

1. Небажано. 2. Не варто. 3. Можливо. 4. Неможливо. 5. 

Обов’язково. 6. Необов’язково. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

16. Безособові речення, у яких присудок виражений дієсловом на -но 

чи на -то, вказують на... 

1. Майбутню дію з відтінком результативності. 2. Минулу дію з 

відтінком результативності. 3. Дію, що відбувається в момент 

мовлення і має відтінок результативності. 4. Дію, що відбулася в 

минулому і не мала помітного результату. 5. Дію, що 

відбувається в момент мовлення і не матиме помітного 

результату.   

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

17. Пряма мова та «ділове відтворення висловлювання» – це… 

1. Паралельні синтаксичні конструкції. 2. Синтаксичні синоніми. 

3. Лексичні синоніми. 4. Фонетико-морфологічні синоніми. 5. 

Морфологічні синоніми. 6. Фразеологічні синоніми. 

Варіанти відповідей: 



1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

18. Коли перша частина підмета виражена іменником із числовим 

значенням, а друга є багатоелементною, тоді присудок має 

форму… 

1. Чоловічого роду. 2. Жіночого роду. 3. Середнього роду. 4. 

Однини. 5. Множини. 6. Орудного відмінка. 7. Знахідного 

відмінка. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

19. Російським конструкціям з прийменником по відповідають 

українські з прийменником… 

1. За. 2. На. 3. У. 4. Для. 5. Через. 6. Під час. 7. Біля. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2, 3, 4; 2) 1, 2, 4, 5; 3) 1, 2, 3, 4, 5; 4) 1, 4, 5, 6, 7; 5) 1, 3, 4, 5, 6, 7; 

6) 6, 7; 7) всі; 8) жодна. 

 

20. У реченні Журналіст, ведучий розважальну телепередачу в 

прямому ефірі, майстерно здобуває популярність у глядачів є 

помилка в… 

1. Керуванні. 2. Узгодженні. 3. Використанні порядку членів 

речення. 4. Використанні однорідних членів. 5. Уживанні 

паралельних синтаксичних конструкцій. 6. Приляганні. 7. 

Координації підмета й присудка. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

21. Коли числівник у складі підмета вказує на приблизну кількість, 

тоді присудок має форму… 

1. Чоловічого роду. 2. Жіночого роду. 3. Середнього роду. 4. 

Однини. 5. Множини. 6. Орудного відмінка. 7. Знахідного 

відмінка. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

22. У реченні Триває боротьба з оргзлочинністю на телеканалі 

“1+1” є помилка в… 

1. Уживанні паралельних синтаксичних конструкцій. 2. 

Узгодженні. 3. Використанні порядку членів речення. 4. 



Використанні однорідних членів. 5. Координації підмета й 

присудка. 6. Приляганні. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

23’. У реченні Один з випусків новин телеканал готує на англійській 

мові є помилка в… 

1. Координації підмета й присудка. 2. Узгодженні. 3. 

Використанні порядку членів речення. 4. Використанні 

однорідних членів. 5. Керуванні. 6. Приляганні. 7. Уживанні 

паралельних синтаксичних конструкцій. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

2. На знаряддя дії вказує додаток, виражений формою… 

1. Родового відмінка. 2. Давального відмінка. 3. Знахідного 

відмінка. 4. Орудного відмінка. 5. Місцевого відмінка. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

24. В українській мові порядок слів у реченні є... 

1. Усталеним. 2. Вільним. 3. Структурно обумовленим. 4. 

Інверсійним. 5. Постійним. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

25. Якщо сполучне слово в підрядному означальному реченні стоїть у 

Р. в. чи в Зн. в., то під час заміни згаданої конструкції 

дієприкметниковим зворотом використовують... 

1. Активний дієприкметник. 2. Пасивний дієприкметник. 3. 

Дієприкметник, що має суфікси -уч (-юч), -ач (яч). 4. Герундій. 5. 

Препозитивний зворот. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

26. Стояти під місяцем – стояти проти місяця – це… 

1. Морфологічні синоніми. 2. Лексичні синоніми. 3. 

Фразеологічні синоніми. 4. Фонетико-морфологічні синоніми. 5. 

Синтаксичні синоніми. 6. Паралельні синтаксичні конструкції. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 



27. Коли при підметі є кілька означень, що вказують на різні 

предмети, а підмет стоїть в однині, то присудок має форму… 

1. Ор. в. однини. 2. Множини. 3. Н. в. однини. 4. Чол. роду. 5 

Жін. роду. 6. Сер. роду. 7. Чол. або сер. роду. 8. Однини. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7; 8) 8. 

 

28. Якщо в складі підмета, вираженого словосполученням, нема 

слова у формі називного відмінка, то в теперішньому часі 

дієслово-присудок має форму… 

1. Першої особи однини. 2. Другої особи однини. 3. Третьої 

особи однини. 4. Першої особи множини. 5. Другої особи 

множини. 6. Третьої особи множини. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

29. У реченні Це була публічна заява на тему захисту природи від 

депутата В. П. Іванчук є помилка в… 

1. Уживанні паралельних синтаксичних конструкцій. 2. 

Узгодженні. 3. Використанні порядку членів речення. 4. 

Використанні однорідних членів. 5. Координації підмета й 

присудка. 6. Приляганні. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

30. Підмет і присудок координуються за ознаками... 

1. Тільки граматичними. 2. Тільки логічними. 3. Тільки 

семантичними. 4. Тільки лексичними. 5. Лексичними і 

семантичними. 6. Граматичними і логічними. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

31. В українській мові порядок слів виконує функції... 

        1. Синтаксичну. 2. Семантичну. 3. Стилістичну. 4. Лексичну. 5. 

Регулятивну. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2; 2) 2, 3; 3) 3, 4; 4) 4, 5; 5) 3, 4, 5; 6) 2, 3, 4; 7) 1, 2, 3. 

 

32. При підметах, виражених невідмінюваними іменниками-назвами 

тварин, присудок переважно має форму... 



1. Множини. 2. Називного відмінка однини. 3. Чоловічого роду. 

4. Жіночого роду. 5. Середнього роду. 6. Родового відмінка 

множини. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

33. Оберіть словосполучення, у яких є помилки, пов’язані з 

керуванням: 

1. Журналіст покепкував над політиком. 2. Завдяки 

кореспондентові. 3. Унаслідок обмежень. 4. Повідомив газету. 5. 

Сповнений почуттів. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 4; 2) 2; 3) 3; 4) 1; 5) 4, 5; 6) 4; 7) 5. 

 

34. Двочленні сполучники найчастіше вживають у стилях... 

1. Розмовному і художньому. 2. Публіцистичному і науковому. 

3. Художньому і публіцистичному. 4. Науковому і художньому. 

5. Офіційно-діловому і розмовному. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

35. Речення, у яких дієслово-присудок і дієприслівник мають одного 

діяча... 

        1. Неправильні. 2. Небажані. 3. Неможливі. 4. Правильні. 5. За 

певних умов можливі.   

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

36. Підрядне означальне речення і прикладка – це… 

1. Морфологічні синоніми. 2. Лексичні синоніми. 3. 

Фразеологічні синоніми. 4. Фонетико-морфологічні синоніми. 5. 

Синтаксичні синоніми. 6. Паралельні синтаксичні конструкції. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

37. При підметі, вираженому іменником спільного роду, форма 

присудка залежить від… 

1. Форми означення. 2. Форми додатка. 3. Виду дієслова. 4. 

Професії особи. 5. Форми обставини. 6. Відмінка. 7. 

Перехідності / неперехідності дієслова. 8. Статі особи. 

Варіанти відповідей: 



1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7; 8) 8. 

 

38. Якщо перед однорідними підметами є означення, виражене 

займенником кожний, то присудок має форму… 

1. Третьої особи множини. 2. Множини. 3. Однини. 4. Минулого 

часу. 5. Умовного способу. 6. Наказового способу. 7. Доконаного 

виду. 8. Інфінітива. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7; 8) 8. 

 

39. У реченні Газета «Високий Замок» надрукував рекламу є помилка 

в… 

1. Керуванні. 2. Узгодженні. 3. Використанні порядку членів 

речення. 4. Використанні однорідних членів. 5. Координації 

підмета й присудка. 6. Приляганні. 7. Уживанні паралельних 

синтаксичних конструкцій. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

40. Оберіть варіанти відповідей, у яких правильно визначено форму 

керованого слова: 

1. За всіма правилами. 2. Не під силу. 3. Не до снаги. 4. За 

ухвалою суду. 5. Фільм за романом Василя Земляка. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2; 2) 2, 3, 4; 3) 3, 4, 5; 4) 1, 4; 5) 2, 5; 6) у всіх; 7) у жодному. 

 

41. Переліченню надає закінченого характеру... 

1. Відсутність єднальних сполучників. 2. Уживання єднальних 

сполучників перед кожним однорідним членом. 3. Уживання 

єднальних сполучників для попарного поєднання однорідних 

членів. 4. Уживання єднального сполучника лише перед 

останнім однорідним членом. 5. Уживання повторюваних 

сполучників перед однорідними членами. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

42. У розповідному реченні за прямого порядку слів підмет... 

1. Стоїть на початку речення. 2. Передує присудкові. 3. Стоїть у 

кінці речення. 4. Стоїть після присудка. 5. Передує обставині. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 



 

43. При підметах – невідмінюваних географічних назвах – форма 

присудка зумовлена... 

1. Видовим поняттям цієї назви. 2. Родовим поняттям цієї назви. 

3. Місцем походження цієї назви. 4. Відмінком видового 

поняття. 5. Відмінком родового поняття.  

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

44. Оберіть словосполучення, у яких є помилки, пов’язані з 

керуванням: 

1. Зневажав інформацією. 2. Твір набув форму інтерв’ю. 3. 

Завідувач кафедрою. 4. Добре навчитися іноземній мові. 5. 

Нехтувати дрібницями. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 1, 2; 3) 1, 2, 3; 4) 1, 2, 3, 4; 5) 1, 3, 4; 6) 3, 4, 5; 7) у всіх; 8) у 

жодному. 

 

45. Протиставні сполучники вживають... 

1. Перед першим однорідним членом. 2. Перед кожним 

однорідним членом. 3. Попарно. 4. Перед другим однорідним 

членом. 5. Так само, як і єднальні сполучники. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

46. Дієприслівникові звороти при пасивних конструкціях 

використовувати... 

1. Можна. 2. Бажано. 3. Обов’язково. 4. Не можна. 5. Не 

обов’язково. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

47. Дмитро був журналіст – Дмитро був журналістом – це… 

1. Морфологічні синоніми. 2. Лексичні синоніми. 3. 

Фразеологічні синоніми. 4. Фонетико-морфологічні синоніми. 5. 

Паралельні синтаксичні конструкції. 6. Синтаксичні синоніми. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

48. У минулому часі та в умовному способі присудок координується з 

підметом, вираженим займенником хто, у формі… 



1. Чоловічого роду. 2. Середнього роду. 3. Жіночого роду. 4. 

Інфінітива. 5. Множини. 6. Доконаного виду. 7. Недоконаного 

виду. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

49. Якщо в складі підмета, вираженого словосполученням, нема 

слова у формі називного відмінка, то присудок у минулому часі 

має форму… 

1. Чоловічого роду. 2. Жіночого роду. 3. Середнього роду. 4. 

Однини. 5. Множини. 6. Третьої особи однини. 7. Третьої особи 

множини. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

50. У реченні Тріо «Веселинки» здобули перемогу в міжнародному 

конкурсі є помилка в… 

1. Керуванні. 2. Узгодженні. 3. Використанні порядку членів 

речення. 4. Використанні однорідних членів. 5. Координації 

підмета й присудка. 6. Приляганні. 7. Уживанні паралельних 

синтаксичних конструкцій. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

51. Якщо в реченні форми підмета й прямого додатка збігаються, то 

зворотний порядок слів... 

1. Бажаний, але не завжди можливий. 2. Не бажаний, але 

можливий. 3. Неможливий. 4. Можливий. 5. Бажаний і 

можливий. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

52. При підметах, виражених невідмінюваними іменниками-назвами 

предметів, присудок переважно має форму... 

1. Множини. 2. Називного відмінка однини. 3. Чоловічого роду. 

4. Середнього роду. 5. Жіночого роду. 6. Родового відмінка 

множини. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 



53. Оберіть словосполучення, у яких є помилки, пов’язані з 

керуванням: 

1.  Повідомив редакцію. 2. Згідно з розкладом. 3. Репортаж на 

замовлення. 4. Докоряв журналіста. 5. Помилка через незнання 

правил. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 1, 2; 7) 2, 3; 8) 3, 4; 9) 4, 5; 10) У ВСІХ; 11) 

У ЖОДНОМУ. 

 

54. Слово та може вживатися у функції сполучника... 

1. Єднального і розділового. 2. Єднального і протиставного. 3. 

Розділового і протиставного. 4. Двочленного. 5. Повторюваного. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

55. Коли в активному звороті підметом-суб’єктом є особа, то особове 

речення замінити безособовим реченням чи пасивним зворотом... 

1. Можна. 2. Бажано. 3. Варто. 4. Не можна. 5. Обов’язково 

потрібно. 6. Необов’язково.      

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

56. Підрядне означальне речення і зворот з прикметником – це… 

1. Морфологічні синоніми. 2. Лексичні синоніми. 3. Паралельні 

синтаксичні конструкції. 4. Фонетико-морфологічні синоніми. 5. 

Синтаксичні синоніми. 6. Фразеологічні синоніми. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

57. За зворотної координації на форму дієслова-зв'язки впливає… 

1. Форма підмета. 2. Форма іменної частини присудка. 3. Форма 

прямого додатка. 4. Форма непрямого додатка. 5. Форма 

узгодженого означення. 6. Форма неузгодженого означення. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

58. Якщо при однорідних підметах використано розділові 

сполучники, то присудок має форму… 

1. Третьої особи множини. 2. Множини. 3. Минулого часу. 4. 

Умовного способу. 5. Однини. 6. Наказового способу. 7. 

Доконаного виду. 8. Інфінітива. 



Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7; 8) 8. 

 

59. У реченні Доброчинний фонд заснував “Високий Замок” є 

помилка в… 

1. Керуванні. 2. Узгодженні. 3. Використанні порядку членів 

речення. 4. Використанні однорідних членів. 5. Координації 

підмета й присудка. 6. Приляганні. 7. Уживанні паралельних 

синтаксичних конструкцій. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

60. Якщо в реченні підмет означає відтинок часу, а присудок є 

дієсловом буття, становлення, проходження дії тощо, то підмет... 

1. Стоїть перед присудком і інверсія неможлива. 2. Стоїть перед 

присудком і це не сприймається як інверсія. 3. Стоїть після 

пояснюваного слова й це не сприймається як інверсія. 4. Стоїть 

після присудка й це не сприймається як інверсія. 5. Стоїть після 

присудка й це сприймається як інверсія. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

61. З підметами-іменниками, які позначають професію чи посаду 

жінки, присудок зазвичай координується... 

1. За змістом. 2. За граматичними ознаками. 3. За логічними 

ознаками. 4. За граматичними і логічними ознаками. 5. За 

граматичними ознаками і за змістом. 6. За статтю. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

62. Оберіть словосполучення, в яких правильно визначено форму 

керованого слова: 

1. Сповнений натхненням. 2. Доглядали за дітьми. 3. Знущався з 

телеглядачів. 4. Дякував редактора. 5. Відповідно зі специфікою 

жанру. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 1, 2; 7 ) 1, 2, 4, 5; 8) 2, 3; 9) 1, 2, 3; 10) 1, 2, 

3, 5. 

 

63. Зазвичай повторювати прийменник перед кожним однорідним 

членом... 



        1. Не треба. 2. Бажано. 3. Обов’язково. 4. Потрібно. 5. 

Неможливо. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

64. Використовуючи дієприслівниковий зворот, треба зважати на те, 

щоб... 

1. Суб’єктом дієприслівника була особа, назва якої стоїть у 

знахідному відмінку. 2. Суб’єктами, яких стосуються дієслово-

присудок і дієприслівник, були обов’язково різні особи. 3. 

Суб’єктом, якого стосується дієслово-присудок, була особа, а 

того, якого стосується дієприслівник, неособа. 4. Суб’єктом 

дієприслівника була особа, назва якої стоїть у родовому 

відмінку. 5. Суб’єктом, якого стосується дієслово-присудок і 

дієприслівник, була та сама особа. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

65. Франкові поеми – поеми Франка – це… 

1. Паралельні синтаксичні конструкції. 2. Лексичні синоніми. 3. 

Синтаксичні синоніми. 4. Фонетико-морфологічні синоніми. 5. 

Морфологічні синоніми. 6. Фразеологічні синоніми. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

66. У минулому часі та в умовному способі присудок координується з 

підметом, вираженим займенником що, у формі… 

1. Чоловічого роду. 2. Середнього роду. 3. Жіночого роду. 4. 

Інфінітива. 5. Множини. 6. Доконаного виду. 7. Недоконаного 

виду. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

67. При однорідних членах речення означення, яке стосується двох 

іменників… 

1. Стоїть тільки в однині. 2. Стоїть тільки в множині. 3. Стоїть 

тільки в чоловічому роді. 4. Може стояти тільки в чоловічому чи 

в середньому роді. 5. Може стояти в однині чи в множині. 6. 

Стоїть тільки в середньому роді. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 



 

68. У реченні У містечку Яворів журналісти із сусідніх областей 

провели спортивні змагання є помилка в… 

1. Керуванні. 2. Узгодженні. 3. Використанні порядку членів 

речення. 4. Використанні однорідних членів. 5. Координації 

підмета й присудка. 6. Приляганні. 7. Уживанні паралельних 

синтаксичних конструкцій. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

69. Узвичаєним місцем для поширеного означення, вираженого 

прикметниковим чи дієприкметниковим зворотом, є... 

1. Препозиція. 2. Постпозиція. 3. Препозиція або постпозиція. 4. 

Початок речення. 5. Кінець речення. 6. Початок або кінець 

речення. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

70. Присудок у теперішньому часі при підметах, виражених 

займенниками хто, що, має форму... 

1. 1-ої ос. одн. 2. 1-ої ос. мн. 3. 2-ої ос. одн. 4. 2-ої ос. мн. 5. 3-ої 

ос. одн. 6. 3-ої ос. мн. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

71. Оберіть словосполучення, у яких є помилки, пов’язані з 

керуванням: 

         1. Запобіг аварію. 2. Зраджував своїй ідеї. 3. Вибачив репортера. 

4. Кепкував над радіослухачами.  5. Захворів зірковою 

хворобою. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 5; 2) 2, 3; 3) 3, 5; 4) 4, 5; 5) 2, 5; 6) у всіх; 7) у жодному. 

 

72. Коли однорідні члени поєднані розділовим або протиставним 

сполучником, прийменник повторювати... 

1. Обов’язково. 2. Бажано. 3. Можливо. 4. Неможливо. 5. 

Необов’язково. 6. Небажано.  

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 



73. Якщо сполучне слово в підрядному означальному реченні стоїть у 

Н. в., то під час заміни вищезгаданої конструкції 

дієприкметниковим зворотом використовують... 

1. Активний дієприкметник. 2. Пасивний дієприкметник. 3. 

Дієприкметник, що має суфікси -н, -ен, -т. 4. Герундій. 5. 

Препозитивний зворот.   

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

74. Конструкції з віддієслівними іменниками і підрядні речення – 

це… 

1. Синтаксичні синоніми. 2. Лексичні синоніми. 3. Фонетико-

морфологічні синоніми. 4. Паралельні синтаксичні конструкції. 

5. Морфологічні синоніми. 6. Фразеологічні синоніми. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

75. Якщо функції підмета виконують вказівний займенник це, 

вказівна частка то, тоді координація присудка є… 

1. Прямою. 2. Формальною. 3. Вільною. 4. Зворотною. 5. 

Множинною. 6. Логічною. 7. Змістовою. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

76. За використання протиставних сполучників при однорідних 

підметах присудок координується… 

1. У формі минулого часу. 2. У множині. 3. У наказовому 

способі. 4. У третій особі множини. 5. В умовному способі. 6. З 

найближчим підметом. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

77. У реченні Журналіст не зрадив собі, своїм принципам є помилка 

в… 

1. Уживанні паралельних синтаксичних конструкцій. 2. 

Узгодженні. 3. Використанні порядку членів речення. 4. 

Використанні однорідних членів. 5. Координації підмета й 

присудка. 6. Приляганні. 7. Керуванні. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 



78. В українській мові порядок слів найчастіше виконує функцію... 

         1. Синтаксичну. 2. Семантичну. 3. Стилістичну. 4. Змістову. 5. 

Регулятивну. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

79. Коли до складеного підмета входить займенник ти в називному 

відмінку, то присудок має форму... 

         1. Теп. часу. 2. Мин. часу. 3. Майб. часу. 4. Однини. 5. 

Множини. 6. Наказового сп. 7. Умовного сп.  

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

80. Оберіть словосполучення, в яких правильно визначено форму 

керованого слова: 

1. Насміхався над помилками політиків. 2. Навчати 

журналістиці. 3. Підручник з інтернет-журналістики. 4. Концерт 

за замовленнями телеглядачів. 5. Властиве для публіцистики. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 1, 2, 3; 7) 2, 3, 4; 8) 1, 3; 9) 3, 5; 10) у всіх; 

11) у жодному. 

 

81. Родові й видові назви поєднувати як однорідні члени речення... 

         1. Можна. 2. Не можна. 3. Бажано. 4. Небажано. 5. Обов’язково. 

6. Необов’язково. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

82. Якщо дієприкметник пояснює два слова, то він має форму... 

1. Н. в. 2. Р. в. 3. Чол. роду. 4. Однини. 5. Множини. 6. Сер. роду. 

7. Жін. роду. 8. Ор. в. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7; 8) 8. 

 

83. Сьогодні працюю в живому ефірі. Сьогодні працюю в живому 

ефірі? Сьогодні працюю в живому ефірі! Це… 

1. Морфологічні синоніми. 2. Синтаксичні синоніми. 3. 

Фразеологічні синоніми. 4. Фонетико-морфологічні синоніми. 5. 

Паралельні синтаксичні конструкції. 6. Лексичні синоніми. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 



 

84. Відокремлений додаток у реченні з простим підметом… 

1. Впливає на форму присудка. 2. Спричиняє двозначність. 3. Є 

помилкою. 4. Не впливає на форму присудка. 5. Диктує тільки 

певну форму присудка. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

85. Узагальнювальні члени речення зазвичай уживаються… 

1. При рядах з протиставними сполучниками. 2. При рядах з 

єднальними сполучниками. 3. При рядах із зіставлювальними 

сполучниками. 4. При рядах з повторюваними сполучниками. 5. 

При рядах з двочленними сполучниками. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

86. У реченні Ця ознака притаманна для художньо-публіцистичних 

жанрів є помилка в… 

1. Уживанні паралельних синтаксичних конструкцій. 2. 

Узгодженні. 3. Використанні порядку членів речення. 4. 

Використанні однорідних членів. 5. Координації підмета й 

присудка. 6. Приляганні. 7. Керуванні. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

87. Зворотний порядок слів здебільшого використовують у стилях... 

1. Художньому й науковому. 2. Науковому й публіцистичному. 

3. Науковому й офіційно-діловому. 4. Публіцистичному й 

художньому. 5. У всіх стилях. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

88. При підметі, що складається з кількісного числівника та іменника, 

присудок може стояти... 

1. Тільки в однині. 2. Тільки в множині. 3. В однині й множині 4. 

Тільки в теп. часі. 5. Тільки в майб. часі. 6. В теп. і майб. часі. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6. 

 

89. Оберіть словосполучення, у яких є помилки, пов’язані з 

керуванням: 



         1. Звернувся за допомогою до редактора. 2. Опанував знаннями. 

3. Дорікав журналістові. 4. Докоряв журналістові. 5. Дивувався 

успіхові телепередачі. 

Варіанти відповідей: 

1) 1, 2; 2) 2, 3; 3) 3, 4; 4) 2, 4; 5) 4, 5; 6) у всіх; 7) у жодному. 

 

90. Якщо узагальнювальне слово й однорідні члени поєднані словами 

такі... як, то однорідні члени вживають у формі... 

         1. Називного відмінка. 2. Р. в. 3. Д. в. 4. Зн. в. 5. Ор. в. 6. М. в. 7. 

Кл. в.   

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6; 7) 7. 

 

91. Коли в активному звороті підметом-суб’єктом є неособа, то 

особове речення замінити безособовим реченням чи пасивним 

зворотом... 

         1. Не можна. 2. Небажано. 3. Можна. 4. Не варто. 5. Обов’язково 

потрібно. 

Варіанти відповідей: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

Додаткові завдання для вироблення практичних 

навикiв мовностилiстичного вдосконалення 

журналiстського тексту 
 

Завдання 1. Знайти в уривках текстів, що пролунали в прямому ефірі, 

помилки в мовностилістичному використанні іншомовних 

слів. Виправити хиби. 

А. 

1. Заява президента Азейбарджану (1+1. – 2006. – 23 грудня). 

2. Азейбарджан допоможе Грузії з газом (5-й. – 2006. – 25 

грудня). 

3. Розташоване священне містечко пілігрімів (НТН. – 2006. – 29 

грудня). 

4. Вони створять прецендент (5-й. – 2006. – 30 грудня). 

5. Вода в озері знизилася до безпрецендентного рівня (К1. – 2007. 

– 6 cічня). 

6. Трагічний інциндент на судні “Одиск” (5-й. – 2007. – 15 cічня). 

7. Цей інциндент. Він не вартує стільки емоцій (МС. – 2007. – 21 

cічня). 



8. Він серйозно займався кікбоксінгом (ТЕТ. – 2007. – 12 

лютого). 

9. Мандрівка буде цікава для туристів усіх класифікацій (НТА. – 

2007. – 13 лютого). 

10. Ми звільнимо тих, хто скомпроментував себе під час служби 

(Л. – 2007. – 16 березня). 

11. Пронесе центральними вулицями транспоранти (5-й. – 2007. – 

22 березня). 

12. Пролунав постріл, який був дуже схожий на вибух пітарди 

(1+1. – 2007. – 27 березня). 

13. Арендар вдруге порушує закон (Л. – 2007. – 16 травня). 

14. Львівські урядники скоро їздитимуть на велосопедах (СТБ. – 

2007. – 29 травня). 

15. Мусили ухвалити безпрецендентне для цивілізованого світу 

рішення (ЛТБ. – 2007. – 14 червня). 

16. Йому відомо з конфеденційних джерел (НТА. – 2007. – 17 

червня). 

17. Правоохоронці змушені константувати [це] (Льв. ТБ. – 2007. 

– 17 липня). 

18. Це не перший інциндент з українськими авіаперевізниками 

(5-й. – 2007. – 20 вересня). 

19. Влада Луганщини вдалася до безпрецендентних кроків (5-й. – 

2007. – 31 жовтня). 

20. Платити треба лише за аренду ковзанів (5-й. – 2008. – 13 

січня). 

Б. 

1. Мертвих птахів відправили на лаболаторну експертизу (5-й. – 

2008. – 21 січня). 

2. Цього дня капітувала північна група німецьких військ [у 

Сталінграді] (5-й. – 2008. – 2 лютого). 

3. Кількість породіль в Україні збільшилася, констатують 

статисти (5-й. – 2008. – 4 лютого). 

4. Не Візо винуватець тому, що преценденти виникли (МС. – 

2008. – 14 лютого). 

5. Черговий інциндент до вашої уваги (ЛТБ. – 2008. – 1 березня). 

6. Кость Левицький – так називали цього одіозного політика 

(ЛТБ. – 2008. – 14 березня). 

7. Арендований гравець донецького “Шахтаря” Селезньов (ЛТБ. 

– 2008. – 4 травня). 

8. У Львові буде зона ЮНЕСКО, зона історичного ореалу (ЛТБ. – 

2008. – 6 червня). 

9. Високі арендні ставки (Н. – 2008. – 17 червня). 

10. Я не знаю таких прецендентів (5-й. – 2008. – 12 липня). 



11. Універсаналізм – ознака сучасного футболіста (ЛТБ. – 2008. – 

19 липня). 

12. Саме цей стадіон кияни [ФК “Арсенал”] будуть арендувати у 

“Динамо” (УТ-1. – 2008. – 26 липня). 

13. Усі вони тримали прапори та сканували: “Куба! Революція! 

Фідель!” (5-й. – 2008. – 27 липня). 

14. В Аргентіні стартував міжнародний фестиваль танго (НТН. – 

2008. – 25 серпня). 

15. Винахід уже запантентовано (К1. – 2008. – 24 вересня). 

16. Ледь не відібрав його [м’яч] у мексіканця (У. – 2008. – 1 

жовтня). 

17. Затриманий – не того польоту птах, аби когось 

скомпроментувати (1+1. – 2008. – 11 жовтня). 

18. Дитяча діскотека – це не лише пустощі та ігри (К1. – 2008. – 

18 жовтня). 

19. Уніфікувати шість законів в один (5-й. – 2008. – 24 жовтня). 

20. На цього [собаку] у колишнього власника була анемія (1+1. – 

2008. – 6 листопада). 

В. 

1. Актрису отруїв сам Франенберг, який скомпроментував себе, 

взявши у неї гроші (СТБ. – 2008. – 16 листопада). 

2. Пірацтву – бій [титр] (5-й. – 2008. – 3 грудня). 

3. Керуватиме митрополіт Смоленський і Калінінградський 

Кирило (5-й. – 2008. – 6 грудня). 

4. Відреагували автоділери (СТБ. – 2008. – 23 грудня). 

5. Лікарі проводять консіліум (5-й. – 2008. – 24 грудня). 

6. Двоє з яких – у травматалогії (СТБ. – 2008. – 30 грудня). 

7. Орендатор під’їхав до гаража по чергову партію патард (5-й. – 

2009. – 2 січня). 

8. Використовується для заряджання акамулятора (ПД. – 2009. – 

8 січня). 

9. Відкривати косметичні салони та парфумерні бутіки [у VIP-

дружин] тепер немодно (ТЕТ. – 2009. – 12 січня). 

10. Щаслива старість – цілком  реальна преспектива (К1. – 2009. 

– 13 січня). 

11. Позбутися клопоту можна, придбавши абонімент на місяць 

(1+1. – 2009. – 17 січня). 

12. Рівень насильства в Ґазі безпрецендентний (5-й. – 2009. – 17 

січня). 

13. Забирали також харчі в кастрюлях (1+1. – 2009. – 21 січня). 

14. Оповідачем буде сам Джерар Депардьє (1+1. – 2009. – 21 

січня). 

15. Решта апладує (Н. – 2009. – 22 січня). 



16. Одразу п’ять рапірісток [зі збірної Росії] пішли в декретну 

відпустку (К1. – 2009. – 22 січня). 

17. Дає їм можливість засвітитись перед жюрі (Е. – 2009. – 28 

січня). 

18. Активісти форуму навіть зробили живий транспорант (К1. – 

2009. – 28 січня). 

19. Вона приносить дівіденти (ТВі. – 2009. – 29 січня). 

20. У нього сів акамулятор (СТБ. – 2009. – 1 лютого). 

Г. 

1. Не зможуть зареєструватися без договору про аренду житла (5-

й. – 2009. – 1 лютого). 

2. Чоловіки складають про них [білявок] анегдоти (ТЕТ. – 2009. – 

2 лютого). 

3. Камунікації там зношені (1+1. – 2009. – 4 лютого). 

4. Наталя Бондарчук навколо Гоголя згуртувала цілу кагорту 

акторів (УТ-1. – 2009. – 4 лютого). 

5. В Австралії й надалі триватиме анормально спекотна погода 

(ТВі. – 2009. – 9 лютого). 

6. Олексій Братущак подивився на цю ділему чи проблему 

набагато ширше (5-й. – 2009. – 15 лютого). 

7. У Львові відкрився новий елітний бутік для чоловіків (НТА. – 

2009. – 19 лютого). 

8. Президент Бразілії (ТВі. – 2009. – 9 березня). 

9. Подивіться, як [футболіст Андрій] Воронін оформлює хіт-трек 

[забиває третій гол – А. К.] (К1. – 2009. – 9 березня). 

10. В еквілібрісти взагалі відмовлялися брати (Л. – 2009. – 13 

березня). 

11. Повернувся з аренди, в якій перебував (УТ-1. – 2009. – 15 

березня). 

12. А-а-а! Рікошет (Ф. – 2009. – 16 березня). 

13. Сьогодні вона улюблена модель багатьох дізайнерів (ТЕТ. – 

2009. – 21 березня). 

14. На нього ображена російська інтілігенція (1+1. – 2009. – 22 

березня). 

15. Причиною інцинденту стало слизьке покриття (ТВі. – 2009. – 

23 березня). 

16. Із спецефектами та лазарним шоу [циркова програма] (Льв. 

ТБ. – 2009. – 27 березня). 

17. Не може сказати, ролерство – це її хоббі чи стиль життя (5-й. 

– 2009. – 28 березня). 

18. “Чарівне кресало”. Тут з’явиться більшість персонажів 

андерсівських казок… Андерсен існує поза часом і простором (Л. – 

2009. – 30 березня). 



19. За сто євро навіки вигравірувати ваші імена та прізвища (ТВі. 

– 2009. – 30 березня). 

20. Французький президент Ніколя Шаркозі (К1. – 2009. – 30 

березня). 

Ґ. 

1. У цій країні жива традіція (К1. – 2009. – 3 квітня). 

2. Рікошет – і м’яч іде на кутовий удар (Ф. – 2009. – 4 квітня). 

3. Траспоранти показали нам на трибуні (МС. – 2009. – 5 квітня). 

4. Пробудив природні інкстинкти (СТБ. – 2009. – 6 квітня). 

5. Досвідчений голландський арбітр [Едвін] Ван дер Сар 

занервував [у воротах] (ТЕТ. – 2009. – 7 квітня). 

6. Дідусеві бюстгалтери [титр] (1+1. – 2009. – 9 квітня). 

7. Хто знає цей транспорант, той зрозумів (ТЕТ. – 2009. – 11 

квітня). 

8. У Америці отаким апофіозом є торт (Е. – 2009. – 12 квітня). 

9. Тут також афсайд у цьому моменті (УТ-1. – 2009. – 12 квітня). 

10. Мляво виглядає і Ротен, і Жюлі (І. – 2009. – 16 квітня). 

11. Тут Самасса матиме певну перевагу, певні дівіденти (У. – 

2009. – 16 квітня). 

12. Відкрили виставку художньої вишивки і батіка (Л. – 2009. – 

17 квітня). 

13. Дзвінків лунає надзвичайно багато протягом нашої 

программи (Мх. – 2009. – 21 квітня). 

14. Мексіканці відмовилися йти на футбол (Н. – 2009. – 27 

квітня). 

15. Витрати на подолання економічної кризи безпрецендентні 

(24. – 2009. – 29 квітня). 

16. В нас є топоніка, назви вулиць (5-й. – 2009. – 2 травня). 

17. Зійшовся у протистоянні з іншим захисником українських 

пролетаріатів (5-й. – 2009. – 3 травня). 

18. Вона однозначно оперна прима номер один (5-й. – 2009. – 3 

травня). 

19. Можуть спричинити і пандемії, і епідемії, в тому числі з 

літальним кінцем (Н. – 2009. – 7 травня). 

20. Віри в те, що Луценка скомпроментували, патріоти не ймуть 

(5-й. – 2009. – 12 травня). 

 

Завдання 2. Знайти в уривках текстів, що пролунали в прямому ефірі, 

помилки в мовностилістичному використанні синонімів, 

паронімів, омонімів. Виправити хиби. 

А. 

1. Влучно зауважу (Л. – 2006. – 26 грудня). 



2. Розробила список найрозповсюдженіших помилок (Р. – 2006. – 

29 грудня). 

3. Не варто допуститися до стану свині (ЛТБ. – 2006. – 29 

грудня). 

4. Сімдесят відсотків мешканців країни позитивно відносяться до 

введення європейської валюти (N-1. – 2007. – 1 cічня). 

5. Дві тисячі сьомий став виключенням (1+1. – 2007. – 2 cічня). 

6. Організатор свята – кампанія “Арс-мюзік” (УТ-1. – 2007. – 3 

cічня). 

7. Штрафмайданчик місцями нагадує музей 

автомобілебудівництва (НТА. – 2007. – 13 cічня). 

8. Інша знахідка приваблює увагу тайської поліції (Т. – 2007. – 14 

cічня). 

9. Індія не віддасть злочинця, що не відбув терміна покарання (Т. 

– 2007. – 14 cічня). 

10. Убити людину можна й виделкою, але ж не забороняти тепер 

столові прилади (Н. – 2007. – 16 cічня). 

11. На 40 відсотків дорожче пропонують авіапаливо 

постачальники (Р. – 2007. – 1 лютого). 

12. Командири кажуть, що раді возити дітлахів, проте є труднощі 

з паливом (Л. – 2007. – 6 лютого). 

13. У нас у кожного є своя уява про Україну (5-й. – 2007. – 12 

лютого). 

14. Віталій Ковела – в продовж теми (ЛТБ. – 2007. – 14 лютого). 

15. В Україні бракує інженерів, а ще більше робочих (К1. – 2007. 

– 15 лютого). 

16. Володимир Путін неофіційно дав старт президентській 

компанії (5-й. – 2007. – 16 лютого). 

17. Справа складається з п’яти епізодів. Зараз я буду намагатися 

їх перелікувати (5-й. – 2007. – 27 лютого). 

18. Вловили ідею, що вітала в повітрі (Л. – 2007. – 2 березня). 

19. Збройні сили у зоні конфлікту – у стан підвищеної 

боєздатності (5-й. – 2007. – 13 березня). 

20. Пробиваються лише ті, які схопили свою вдачу за хвіст (Т. – 

2007. – 24 березня). 

Б. 

1. Віктор Сорока – про коливання Президента (ICTV. – 2007. – 30 

березня). 

2. Майдан, який є найбільшою площею в Києві, заповнений був 

вщент (5-й. – 2007. – 1 квітня). 

3. Колись у цьому селі було весело і голосно (К1. – 2007. – 13 

квітня). 



4. Професор Країни Вранішнього Сходу [Японії] створив 

андроїда (НТН. – 2007. – 26 квітня). 

5. Їхня задача – звільнити Сапун-гору від солдатів вермахту (5-й. 

– 2007. – 6 травня). 

6. Такий указ підписав міністр оборони (Л. – 2007. – 8 травня). 

7. Так оцінюють нещодавній указ Міністерства охорони здоров’я 

(5-й. – 2007. – 15 травня). 

8. Референдум румуни обрали як механізм розв’язки політичної 

кризи (5-й. – 2007. – 19 травня). 

9. Перевернув уяву світу про те, що може блюз (5-й. – 2007. – 30 

травня). 

10. Це вже системна компанія з дискредитації їх патрона (Н. – 

2007. – 31 травня). 

11. Виділила 365 мільйонів гривень на виборчу компанію (ICTV. 

– 2007. – 1 червня). 

12. Критикували проект, у якому йшлося про проведення 

дострокової виборчої компанії (5-й. – 2007. – 1 червня). 

13. Пушкін присвячував йому [другові Кюхельбекеру] гнівні 

епітафії (К1. – 2007. – 6 червня). 

14. Поблизу села міського типу Серата (5-й. – 2007. – 8 червня). 

15. Цей унікальний музикант перевернув уяву світу, що може 

блюз (ICTV. – 2007. – 8 червня). 

16. Місця літнього відпочинку заповнені майже вщент (5-й. – 

2007. – 10 червня). 

17. В небо здіймаються і цілими весільними кампаніями (5-й. – 

2007. – 15 липня). 

18. Суд визнав винним у розпалі національної ворожнечі (Н. – 

2007. – 16 липня). 

19. За два роки влада на місцях цю задачу остаточно не 

розв’язала (5-й. – 2007. – 22 липня). 

20. Саме тут колись була тюремна баня (5-й. – 2007. – 29 липня). 

В. 

1. Будівельна кампанія підробила документи (Н. – 2007. – 31 

серпня). 

2. Запросили всіх, хто був прототипами для діючих осіб (5-й. – 

2007. – 25 вересня). 

3. Новина про нагородження Нобелівською премією настигла 

Герхарда Ертля саме під час святкування дня народження (5-й. – 2007. 

– 10 жовтня). 

4. Пообіцяв [М. Саакашвілі] об’єднати країну, як це зробив 

Давид Будівельник з династії Багратіоні (5-й. – 2008. – 3 січня). 

5. Квитки із запитаннями, заліковка, а в ній гроші (5-й. – 2008. – 

23 січня). 



6. Дуже швидко позбавляєшся традиційної уяви про магазин як 

про склад (НТА. – 2008. – 30 січня). 

7. Шукають сліди неопізнаних летальних об’єктів (К1. – 2008. – 

31 січня). 

8. Нікого там не опинилося з партнерів (УТ-1. – 2008. – 30 

березня). 

9. Рідкі кадри. Вадим Гетьман та В‘ячеслав Чорновіл (5-й. – 2008. 

– 22 квітня). 

10. На ліку Фещука – забитих голів чотири (ЛТБ. – 2008. – 4 

травня). 

11. Ван дер Варт і Дірк Кайт змінюються зонами (УТ-1. – 2008. – 

9 червня). 

12. Одна із нечисельних атак збірної Голландії в другому таймі 

(УТ-1. – 2008. – 9 червня). 

13. Павлюченко. Епізодично він вмикався в гру (УТ-1. – 2008. – 

10 червня). 

14. Треба віддавати передачу. Замешкався, замешкався (УТ-1. – 

2008. – 11 червня). 

15. Потрібно швидко було вводити м’яч у гру, але замешкався 

(УТ-1. – 2008. – 11 червня). 

16. Який момент зараз гублять футболісти збірної Австрії! (УТ-1. 

– 2008. – 12 червня). 

17. Рональдо б’є. Б’є своїм іменитим ударом (УТ-1. – 2008. – 19 

червня). 

18. Останній автобудівельний завод в Україні відкривали ще 

півстоліття тому (Н. – 2008. – 20 червня). 

19. Один із них нагло порушив правила дорожнього руху (СТБ. – 

2008. – 7 липня). 

20. Основна осіння задача – пробитися до групового раунду Ліги 

чемпіонів (І. – 2008. – 15 липня). 

Г. 

1. Там Рікардо Фернандеш виказує своє невдоволення щодо дій 

арбітра (ЛТБ. – 2008. – 19 липня). 

2. Якщо говорити про майстерність, то рівняти команди навіть не 

варто (У. – 2008. – 20 липня). 

3. Дії засуджених мали демонстраційний характер (1+1. – 2008. – 

22 липня). 

4. Провело святкування до Дня Воєнно-Морського флоту (5-й. – 

2008. – 28 липня). 

5. Тепер задача фермерів – зберегти врожай і вийти на 

український ринок (К1. – 2008. – 25 серпня). 

6. За ніч відшліфували закон та дружньо за нього проголосували 

(5-й. – 2008. – 25 серпня). 



7. Проїхали кілька ракетниць та бронетранспортерів (5-й. – 2008. 

– 2 вересня). 

8. Ціна найдорожчого квитка – двісті гривен (УТ-1. – 2008. – 7 

вересня). 

9. Росія зрештою пообіцяла вивести свої війська на висхідні 

позиції (5-й. – 2008. – 8 вересня). 

10. Майбутня угода між Україною і ЄС буде асоціативною (Н. – 

2008. – 9 вересня). 

11. Обидва пообіцяли на 24 години призупинити президентську 

компанію (5-й. – 2008. – 11 вересня). 

12. Його звинувачують у корупції та зловживанні службовим 

положенням (5-й. – 2008. – 17 вересня). 

13. Самої малечі не вистачає, щоб відправити м’яч у сітку (У. – 

2008. – 27 вересня). 

14. Зараз таке враження, що наступають вирішальні хвилини 

(УТ-1. – 2008. – 27 вересня). 

15. Піклуйтесь про стан свого здоров’я (Н. – 2008. – 29 вересня). 

16. Відправив його у відставку і отримав в його обличчі 

потужного опозиціонера (5-й. – 2008. – 29 вересня). 

17. Українські паралімпійці встановили 23 світлових рекорди 

(СТБ. – 2008. – 29 вересня). 

18. Дві заміни зробив Мірча Луческу відносно матчу з “Базелем” 

(У. – 2008. – 1 жовтня). 

19. БЮТ та “НУ–НС” дружньо тиснуть кнопки (5-й. – 2008. – 2 

жовтня). 

20. Проблем у регіонах, що пережили повінь, – купа (Н. – 2008. – 

7 жовтня). 

Ґ. 

1. Про це свідчить зріст їхніх прибутків (Н. – 2008. – 8 жовтня). 

2. Члени комісії дружньо покидають будівлю (1+1. – 2008. – 11 

жовтня). 

3. Демонструвати останній писк моди завчасно – дурна прикмета 

(СТБ. – 2008. – 15 жовтня). 

4. Іноземні кампанії виводять гроші за кордон (1+1. – 2008. – 23 

жовтня). 

5. Що буде з українською гривною? (І. – 2008. – 31 жовтня). 

6. Такі реальні позитивні зсуви на банківському ринку (5-й. – 

2008. – 6 листопада). 

7. Треба доводити, що невдалий поєдинок проти бременців – 

виключення з правил (УТ-1. – 2008. – 6 листопада). 

8. Більшість – це працівники суднобудівельного заводу (1+1. – 

2008. – 10 листопада). 



9. Ну, якось пропустили м’яч – зникли футболісти Львова (УТ-1. 

– 2008. – 15 листопада). 

10. “Шахтар” передує у рахунку в матчі з київським “Динамо” 

(У. – 2008. – 16 листопада). 

11. Цю експозицію львів’яни побачать ще не швидко (Льв. ТБ. – 

2008. – 19 листопада). 

12. Не залишать вас байдужими гірська баня та сауна (Льв. ТБ. – 

2008. – 20 листопада). 

13. Всі, без виключення, фабриканти вразили своєю акторською 

майстерністю викладачів (Н. – 2008. – 25 листопада). 

14. Суднобудівельники шоковані такими ідеями можновладців 

(5-й. – 2008. – 2 грудня). 

15. Це було виключення, яке тільки підтверджує правило (УТ-1. 

– 2008. – 3 грудня). 

16. Чи є у вас білети на сьогодні? (ТВі. – 2008. – 4 грудня). 

17. До жінок в КВН відношення неоднозначне (1+1. – 2008. – 7 

грудня). 

18. Нервів тоді набагато більше стратила, ніж кілограмів (ТЕТ. – 

2008. – 13 грудня). 

19. На дистанції вона показала гарну швидкість (К1. – 2008. – 18 

грудня). 

20. Він цей шанс відверто губить (УТ-1. – 2008. – 18 грудня). 

 

Завдання 3. Знайти в уривках текстів, що пролунали в прямому ефірі, 

помилки, пов’язані з порушенням норм лексичної 

сполучуваності. Виправити хиби. 

А. 

1. Вийшов на роботу з лікарняної відпустки [генерал Максимов] 

(НТА. – 2006. – 18 грудня). 

2. Про пенсію, незважаючи на вік, мова не йдеться (К1. – 2006. – 

20 грудня). 

3. Він був засновником та видавником газети “Голос молодёжи” 

(5-й. – 2006. – 20 грудня). 

4. Вже тепер беруть уроки мастер-класів (Л. – 2006. – 21 грудня). 

5. Поцінувачі прямують сюди з інших міст (НТН. – 2006. – 23 

грудня). 

6. Нещодавно тут, в садочку, відкрили нову групу, яку здавали в 

оренду (Р. – 2006. – 25 грудня). 

7. Школи хочуть охоронізувати (Л. – 2006. – 26 грудня). 

8. Всі земельні питання приймаються законно (Р. – 2006. – 27 

грудня). 

9. Лід намерзає помалу, аніж очікувалося (Льв. ТБ. – 2007. – 4 

cічня). 



10. Опади, які випадатимуть, матимуть дощовий вигляд (Н. – 

2007. – 8 cічня). 

11. Чому “Наша Україна” не вжила якихось конкретних кроків? 

(5-й. – 2007. – 12 cічня). 

12. Вступ до ЄС має слабкі наслідки на зростання економіки (5-й. 

– 2007. – 13 cічня). 

13. Автоевакуатори розпочали боротьбу з правопорушниками 

транспортної дисципліни (НТА. – 2007. – 23 cічня). 

14. Українська політика, яка останнім часом особливо активна на 

дива і несподіванки (5-й. – 2007. – 6 лютого). 

15. Сам митець не сподівався на такий численний та теплий 

прийом у Києві (5-й. – 2007. – 10 лютого). 

16. Не вгадаєш, куди влучить каучукова шайба на великій 

швидкості (НТА. – 2007. – 24 лютого). 

17. Вони починали перші кроки на сцені (5-й. – 2007. – 28 

лютого). 

18. Ситуація майже вирівнялася. Ще до повної рівності говорити 

далеко (СТБ. – 2007. – 4 березня). 

19. Зуміли [гандболістки] набрати необхідний відрив (Льв. ТБ. – 

2007. – 6 березня). 

20. Міністерство хотіло поставити всіх у рівні права (НТА. – 

2007. – 1 березня). 

Б. 

1. Таке рішення прийнято під час президії (Льв. ТБ. – 2007. – 22 

березня). 

2. Фестиваль складався з багатьох мистецьких жанрів (Льв. ТБ. – 

2007. – 15 травня). 

3. Представили джип “Командер” із підкоректованою ціновою 

політикою (НТА. – 2007. – 10 червня). 

4. Рівно торік побив знімальну команду СТБ [О. Калашников] (5-

й. – 2007. – 12 липня). 

5. Колись він відпочивав в Азії і відтоді закоханий в цю країну 

(24. – 2007. – 13 липня). 

6. Порошенко не надто балакучий на цю тему (5-й. – 2007. – 4 

серпня). 

7. Встають о шостій ранку, здійснюють ранкову зарядку (Льв. 

ТБ. – 2007. – 30 серпня). 

8. Як буде далі, ми побачимо. І побачимо буквально згодом (ПД. 

– 2007. – 25 вересня). 

9. У них [акторів Оперного театру] все-таки є вікно у 

вересневому репертуарі (Л. – 2007. – 25 вересня). 

10. Зустріч розрослася до чотирнадцяти країн світу (Л. – 2007. – 

25 вересня). 



11. Назви вулиць не співпадають із паспортом (ICTV. – 2007. – 

25 вересня). 

12. Українську трансплантологію в силу різних причин спіткала 

занедбана доля (НТА. – 2007. – 31 жовтня). 

13. Так ми ще довго пишатимемося своїми літаками та 

супутниками, які щороку відставатимуть від своїх закордонних колег 

(ICTV. – 2007. – 10 листопада). 

14. Ще літком до конкурсної комісії надійшло чотири пропозиції 

(НТА. – 2007. – 17 листопада). 

15. Хто має право бути зображеним на портретах українських 

грошей? (Льв. ТБ. – 2007. – 7 грудня). 

16. Цю посаду може очолити навіть Віктор Балога (5-й. – 2008. – 

20 січня). 

17. Тоді ж підіб’ють остаточні висновки щодо ситуації на 

дорогах (5-й. – 2008. – 9 лютого). 

18. Попросив президента лише виписати йому догану (5-й. – 

2008. – 18 лютого). 

19. Що ж входить до його складу, що так припікає до себе 

людей? (НТА. – 2008. – 23 лютого). 

20. Львів’яни володіють територіальною ініціативою (ЛТБ. – 

2008. – 1 березня). 

В. 

1. Нікого абсолютно не опинилося на одинадцятиметровій 

позначці (УТ-1. – 2008. – 13 березня). 

2. Кілька проходів до воріт у підопічних Рафаеля Бенітеса були 

присутні (У. – 2008. – 30 квітня). 

3. Закарлюка йде подавати цей м’яч з кутового удару (ЛТБ. – 

2008. – 4 травня). 

4. Це остаточні попередні результати, які оголосила грузинська 

ЦВК (5-й. – 2008. – 23 травня). 

5. Плашил головою вистрибує (УТ-1. – 2008. – 11 червня). 

6. Разом проходили курси підвищеної кваліфікації тренерів (Л. – 

2008. – 13 червня). 

7. Ось такими подіями видався “Репортерові” вівторок (Н. – 

2008. – 1 липня). 

8. Ставок на Погулянці завдяки львів’янам перетворився на 

болото (Л. – 2008. – 2 липня). 

9. Такі табори уже закінчилися, і зараз проводиться заміський 

відпочинок (НТА. – 2008. – 2 липня). 

10. Тоді його спіткала перша слава (ICTV. – 2008. – 7 липня). 

11. Боротьба за м’яч зараз у виконанні двох команд (ЛТБ. – 2008. 

– 19 липня). 

12. Перетнув, перетнув м’яч у ворота (ЛТБ. – 2008. – 19 липня). 



13. Таку обіцянку зробив Олексій Міллер (5-й. – 2008. – 22 

липня). 

14. Воротарі в такій ситуації, як правило, виходять трішки подалі 

від воріт (УТ-1. – 2008. – 26 липня). 

15. На теплоході вже зупинили пробоїну (5-й. – 2008. – 27 

липня). 

16. З можливостями бразильців донецьких ми добре знаємо (У. – 

2008. – 27 липня). 

17. Армійці володіли невеликою перевагою (5-й. – 2008. – 30 

липня). 

18. Міліція втрутилася вгамувати конфлікт (5-й. – 2008. – 22 

серпня). 

19. “Шахтар” передує у рахунку 3:1 (У. – 2008. – 27 серпня). 

20. Завдяки львівським дороговказам найчастіше ламаються 

ходові частини (Л. – 2008. – 4 вересня). 

Г. 

1. Прокидував собі на лівий фланг. Ну, так, доволі засильно (У. – 

2008. – 6 вересня). 

2. Погода присутня скрізь і завжди (УТ-1. – 2008. – 12 вересня). 

3. Бореться. Але арбітр порушує правила з боку Євгена (У. – 

2008. – 21 вересня). 

4. У цьому році в Україні вперше проходитиме дитяча премія 

(М1. – 2008. – 24 вересня). 

5. Ситуація почала накалятися близько під вечір (1+1. – 2008. – 

11 жовтня). 

6. Як упередити подолання кризи в Україні, оприлюднить глава 

держави (5-й. – 2008. – 18 жовтня). 

7. Суд є упередженим. Він діється виключно політичними 

уподобаннями (5-й. – 2008. – 24 жовтня). 

8. Завтра Президент має зустрітися з Вселенським Партріархом 

Варфоломієм І на тему помісної православної церкви (5-й. – 2008. – 

27 жовтня). 

9. Репортаж про це Ольги Кошеленко готується. Як тільки він 

з’явиться, ми покажемо його до вашої уваги (5-й. – 2008. – 29 

жовтня). 

10. Віктор Ющенко на цю тему зустрівся з Генпрокурором 

Медведьком (5-й. – 2008. – 30 жовтня). 

11. Партнер курсу валют – Кінґс кепітал (Л. – 2008. – 31 жовтня). 

12. Це не пафос, це не великі слова – це дійсно правда (УТ-1. – 

2008. – 2 листопада). 

13. Боротьба на кожному куточку поля (У. – 2008. – 16 

листопада). 

14. Знов дещо зник темп (У. – 2008. – 16 листопада). 



15. Ну, ось ми побачили ще одну атаку луганської “Зорі” 

упродовж цього матчу (ТЕТ. – 2008. – 16 листопада). 

16. Спеціальна комісія перерахувала голоси виборів (5-й. – 2008. 

– 25 листопада). 

17. Більша половина підтримала коаліцію (5-й. – 2008. – 17 

грудня). 

18. Більшість легкої промисловості Львівщини працює на 

давальницькій сировині (Л. – 2008. – 30 грудня). 

19. Киян охоронятимуть півтори тисячі працівників внутрішніх 

справ (5-й. – 2008. – 31 грудня). 

20. Фінансова сторона в твоїй творчості задоволена? (UBC. – 

2009. – 4 січня). 

Ґ. 

1. Що ти ставиш мотивацією свого успіху? (UBC. – 2009. – 4 

січня). 

2. Всі етапи пройшли гонщики цієї марки мотоцикла (К1. – 2009. 

– 8 січня). 

3. Росія вживає агресивних намірів і дій (ICTV. – 2009. – 12 

січня). 

4. Правоохоронець застосував зброю, оскільки йому загрожувало 

життя (1+1. – 2009. – 14 січня). 

5. Міліція дорогу щурам до Верховної Ради не перешкоджала 

(СТБ. – 2009. – 21 січня). 

6. Організація опікується соціальними послугами для дітей (СТБ. 

– 2009. – 21 січня). 

7. Все, на що спромоглися команди, – кілька безрезультативних 

атак (К1. – 2009. – 22 січня). 

8. Дія картини проходить в середині п’ятдесятих років (ЛТБ. – 

2009. – 26 січня). 

9. Розтиражувати збірку у розмірі п’ятдесяти тисяч примірників 

(Льв. ТБ. – 2009. – 26 січня). 

10. Україна не вийняток (СТБ. – 2009. – 27 січня). 

11. У даному випадку мова йтиметься не про політику, а про 

церкву (ТВі. – 2009. – 28 січня). 

12. І скрізь їх переслідує успіх (5-й. – 2009. – 30 січня). 

13. Ви, напевно, перший раз в ефірі? Мені принаймні так по 

голосу здалося (Е. – 2009. – 31 січня). 

14. Підприємці малого і середнього бізнесу об’єднуються (1+1. – 

2009. – 31 січня). 

15. В Україні потрібно вирішувати дефіцит житла (ПД. – 2009. – 

1 лютого). 

16. Лікарі виписали діагноз: цироз печінки (НТА. – 2009. – 1 

лютого). 



17. Навряд могли розселитися (Т. – 2009. – 1 лютого). 

18. Я не хочу, щоб ви напружувались. Не в якому разі (ICTV. – 

2009. – 2 лютого). 

19. Таймер. Він летить дуже швидко (ICTV. – 2009. – 2 лютого). 

20. Будьте на пульсі всіх міських подій (НТА. – 2009. – 2 

лютого). 

 

Завдання 4. Знайти в уривках текстів, що пролунали в прямому ефірі, 

випадки тавтології та плеоназму, пропускання слів. 

Виправити хиби. 

А. 

1. Стало доброю традицією дарувати подарунки (Льв. ТБ. – 2006. 

– 18 грудня). 

2. Хто даруватиме їм подарунки на Різдво та Новий рік (ПД. – 

2006. – 25 грудня). 

3. Велика кількість людей отримала несподівані новорічні 

сюрпризи (Н. – 2006. – 26 грудня). 

4. Вам замовляють подарунки, щоб ви подарували на Новий рік 

(ПД. – 2006. – 29 грудня). 

5. Головний подарунок доля їй вже подарувала (ПД. – 2007. – 3 

cічня). 

6. В нас сьогодні свято, яке складається з трьох складових (НТА. 

– 2007. – 9 cічня). 

7. Намагалися зробити виставу, максимально наближену до 

народного фольклору (НТА. – 2007. – 10 cічня). 

8. Розпочали свою діяльність на початку 2003 року [третейські 

суди] (НТА. – 2007. – 12 cічня). 

9. Герої одягнуті у сучасний одяг (Р. – 2007. – 17 cічня). 

10. Може ця категорія отримає право на позачергове отримання 

житла (Льв. ТБ. – 2007. – 17 cічня). 

11. Діти телефонують на телефон довіри (Л. – 2007. – 18 cічня). 

12. Треба зробити чимало роботи (5-й. – 2007. – 19 cічня). 

13. Навчаються з інноваційною методикою навчання (Р. – 2007. – 

23 cічня). 

14. Обласна влада вже досягла відчутних досягнень у цьому 

напрямку (Льв. ТБ. – 2007. – 6 лютого). 

15. Дарують і подарунки (5-й. – 2007. – 23 лютого). 

16. На зустріч почали збиратись задовго до початку (НТА. – 

2007. – 28 лютого). 

17. Співає тільки народний фольклор в джазовій обробці (5-й. – 

2007. – 3 березня). 

18. Українські екстремали показували найскладніші 

веловикрутаси на велосипедах (К1. – 2007. – 7 березня). 



19. І в цьому раунді немає навіть переваги на його користь (МС. 

– 2007. – 10 березня). 

20. У розслідуванні є нюанси, які гальмують розслідування 

(НТН. – 2007. – 19 березня). 

Б. 

1. Репетиції почалися ще з ночі і продовжувалися упродовж 

усього дня (1+1. – 2007. – 22 березня). 

2. Дарує блискучі подарунки (ICTV. – 2007. – 11 квітня). 

3. Закликав об’єднатися у єдиний мегаблок (5-й. – 2007. – 13 

квітня). 

4. Телефонуйте за телефоном у Києві (5-й. – 2007. – 14 квітня). 

5. Близько двохсот людей прийшли підтримати затриманих (5-й. 

– 2007. – 14 квітня). 

6. Степан Гавриш займе одну із двох вільних вакансій (5-й. – 

2007. – 3 травня). 

7. На будь-які пропозиції представники коаліції пропонують 

вносити зміни до Конституції (5-й. – 2007. – 11 травня). 

8. Який нинішній підсумок роботи робочої групи? (ICTV. – 2007. 

– 15 травня). 

9. Будинок збудували неподалік Львова (ЛТБ. – 2007. – 15 

травня). 

10. Пішов енний день роботи робочої групи (5-й. – 2007. – 19 

травня). 

11. Це лише поліпшить роботу робочої групи (5-й. – 2007. – 22 

травня). 

12. Знає, що буває після щасливого хепі-енду казки (СТБ. – 2007. 

– 28 травня). 

13. Члени квітникарів та флористів Львова вийшли на свої робочі 

місця (Л. – 2007. – 30 травня). 

14. Будівельникам треба будувати ще більше житлових будинків 

(Р. – 2007. – 30 травня). 

15. Готові пожертвувати своїми амбіціями і об’єднатися в єдиний 

блок (Льв. ТБ. – 2007. – 1 червня). 

16. Наближатися до паркану ближче, ніж на 200 метрів, 

заборонено (1+1. – 2007. – 1 червня). 

17. Коаліціянти демонстрували вправну майстерність (5-й. – 

2007. – 3 червня). 

18. Після повернення на Буковину ставитимуть нові постановки 

(Р. – 2007. – 8 червня). 

19. Шалений тиск затискає мене у крісло (НТА. – 2007. – 24 

червня). 

20. У будинку сімейного типу житиме сім’я (Л. – 2007. – 5 

липня). 



В. 

1. Організатори – громадські та молодіжні організації (Л. – 2007. 

– 5 липня). 

2. Будувати будинок у парку не можна (Л. – 2007. – 11 липня). 

3. Всі роблять вироби радше для себе (Л. – 2007. – 24 липня). 

4. Дуже здорово розіграла цей розиграш Альона [Бондаренко] 

(МС. – 2007. – 11 вересня). 

5. Три дні вони вітатимуть один одного, даруватимуть подарунки 

(УТ-1. – 2007. – 13 вересня). 

6. Після мітингу – прес-конференція для преси (5-й. – 2007. – 16 

вересня). 

7. Авіакатастрофа – це жахливо, дуже страшно (5-й. – 2007. – 19 

вересня). 

8. Рівень безпеки у Нью-Йорку підвищили до найвищого рівня 

(5-й. – 2007. – 25 вересня). 

9. Святкування завершиться на площі Ринок на святковому 

концерті (НТА. – 2007. – 10 жовтня). 

10. Зараз про відкриття пам’ятника Степану Бандері, який 

відкрили у Львові (5-й. – 2007. – 13 жовтня). 

11. Багатоповерхівки дедалі ближче наближаються до 

граничного терміну (1+1. – 2007. – 19 жовтня). 

12. Найбільше справ порушено за фактами порушень під час 

виборів (5-й. – 2007. – 20 жовтня). 

13. Чи готовий Мороз поступитися своїм кріслом, якщо 

доведеться об’єднатися в одне об’єднання? (5-й. – 2007. – 25 жовтня). 

14. Усе є для підготовки специфічного спецназу (НТА. – 2007. – 

27 жовтня). 

15. Свої перші малюнки малює для лікарів (Л. – 2007. – 8 

листопада). 

16. Кожна п’ята аварія на українських дорогах стається через 

погані дороги (5-й. – 2007. – 9 листопада). 

17. Дозвільний офіс буде видавати дозволи (Л. – 2007. – 14 

листопада). 

18. Ці експонати Каїр не дозволяє експонувати (Е. – 2007. – 14 

листопада). 

19. Що заважає працювати новообраним обранцям? (СТБ. – 2007. 

– 7 грудня). 

20. Про культуру водіння львівські водії, схоже не чули (Л. – 

2007. – 13 грудня). 

Г. 

1. Даруватимуть подарунки переможцям (5-й. – 2008. – 13 січня). 

2. Рівень довіри до ДАІ – на високому рівні (Льв. ТБ. – 2008. – 17 

січня). 



3. Я не буду з певних причин називати їхні назви (5-й. – 2008. – 

23 січня). 

4. Збільшать кошти на безкоштовне харчування (Л. – 2008. – 28 

січня). 

5. Грабіжники намагалися пограбувати банк міста (5-й. – 2008. – 

29 січня). 

6. Часу на репетиції дуже обмаль (НТА. – 2008. – 7 лютого). 

7. Вони регулярно пікетували Київську міську мерію (5-й. – 2008. 

– 8 лютого). 

8. Центральною та найвищою спорудою Сихова буде церква в 

центрі (Л. – 2008. – 11 лютого). 

9. Вона [перша половина] пройшла за більшої переваги “Карпат” 

(ЛТБ. – 2008. – 1 березня). 

10. Дуже грамотно грають гравці львівської команди (ЛТБ. – 

2008. – 1 березня). 

11. Шосе перевантажене через негоду і велику кількість 

вантажних автомобілів (5-й. – 2008. – 21 березня). 

12. Радянський космічний корабель з Білкою і Стрілкою успішно 

приземлився на Землю (Т. – 2008. – 12 квітня). 

13. Захищатись команда вміє дуже вміло (УТ-1. – 2008. – 13 

квітня). 

14. Які враження, що вразили найбільше? (ТЕТ. – 2008. – 15 

квітня). 

15. Селезньову вдалося вдало перекинути через нього м’яча 

(ЛТБ. – 2008. – 4 травня). 

16. На сьогоднішній день він навчається в музичній академії (УТ-

1. – 2008. – 20 травня). 

17. Місто Суми не є великим мегаполісом (5-й. – 2008. – 20 

травня). 

18. В  принципі, це вже не так принципово, Голландія переважає 

нас на голову (ТЕТ. – 2008. – 24 травня). 

19. Це, напевно, історичний внесок у історію клубу (ТЕТ. – 2008. 

– 24 травня). 

20. Часу в нас тут дуже вдосталь (УТ-1. – 2008. – 9 червня). 

Ґ. 

1. Команда Фаттіха Теріма пішла всією командою уперед (УТ-1. 

– 2008. – 11 червня). 

2. Публіка довго не відпускала свого улюбленого кумира (5-й. – 

2008. – 14 червня). 

3. Саме Лукаш Подольські, на якого мало хто ставив ставку, 

забив (УТ-1. – 2008. – 16 червня). 

4. Позбавити депутатських [виплат] депутатів, які пішли з 

коаліції (ICTV. – 2008. – 17 червня). 



5. Україна розвивається. Вона показує високі показники 

економічного зростання (5-й. – 2008. – 19 червня). 

6. Унікальна колекція раритетів з колекції графа Льва Толстого 

(ICTV. – 2008. – 24 червня). 

7. Як змінити зміни до бюджету (5-й. – 2008. – 7 липня). 

8. Луценкові результати не сподобалися, як результат – нова 

настанова (НТА. – 2008. – 7 липня). 

9. Проти розміщення системи протиракетної оборони виступив 

проти Дмитро Медведєв (5-й. – 2008. – 7 липня). 

10. Майбутнє України має бути в Євросоюзі (5-й. – 2008. – 12 

липня). 

11. Працює група працівників з Міністерства внутрішніх справ 

(НТА. – 2008. – 21 липня). 

12. Гості озброїлися мисливською зброєю (5-й. – 2008. – 22 

липня). 

13. Одного ранку селяни прокинулися і побачили, що городина 

на городі засохла (СТБ. – 2008. – 22 липня). 

14. Нагородив їх державними нагородами (5-й. – 2008. – 23 

липня). 

15. Звичайні туристи за звичкою обрали інші курорти (К1. – 

2008. – 30 липня). 

16. Майстри з різних регіонів України демонструють свою 

майстерність (5-й. – 2008. – 2 серпня). 

17. Стати майстром водного виду спорту може стати кожен (5-й. 

– 2008. – 25 серпня). 

18. Новий дебютний альбом Ірени шукайте в магазинах міста 

(Льв. ТБ. – 2008. – 1 вересня). 

19. Відомі зірки, які приїжджають до Львова (Л. – 2008. – 19 

вересня). 

20. Тут львів’яни розраховували на те, щоб вибороти м’яч у 

боротьбі (УТ-1. – 2008. – 20 вересня). 

 

Завдання 5. Знайти в уривках текстів, що пролунали в прямому ефірі, 

лексичні росіянізми. Виправити хиби. 

А. 

1. Змалку до велика знає людину, яка пильнує тут за порядком 

(К1. – 2006. – 20 грудня). 

2. У сейфі фірми-шпіона знайшли безліч дисків (К1. – 2006. – 20 

грудня). 

3. Корнева система у ялинок збережена (Л. – 2006. – 21 грудня). 

4. Ми не можемо переплигнути через закон (1+1. – 2006. – 21 

грудня). 

5. Як з цієї ловушки вийти? (1+1. – 2006. – 21 грудня). 



6. Як дурять обвішують та обманюють українських покупців (5-

й. – 2006. – 22 грудня). 

7. Колишній голова держснабу (НТН. – 2006. – 23 грудня). 

8. Бажаючих прокатитися з вітерцем вистачає (НТН. – 2006. – 23 

грудня). 

9. На днях колишній мер Києва Олександр Омельченко заїжджав 

(К1. – 2006. – 25 грудня). 

10. Найдорожчі шахмати в Україні, які важать 40 кілограмів (5-й. 

– 2006. – 25 грудня). 

11. То ми побачимо ці шахмати? (5-й. – 2006. – 25 грудня). 

12. На зустрічі з народом простим язиком говоритиме на модні 

теми (Н. – 2006. – 26 грудня). 

13. Не надто чистоплотні у розподілі ділянок [депутати] (Р. – 

2006. – 27 грудня). 

14. Потратив сім з половиною тисяч [гривень] (Р. – 2006. – 27 

грудня). 

15. Заговорили про новий підйом в індійському кінематографі 

(СТБ. – 2006. – 27 грудня). 

16. Видання предназначені для тих, хто не проти говорити 

українською (СТБ. – 2006. – 27 грудня). 

17. Зіновій Сірик ставиться до нього рівнодушно (НТА. – 2006. – 

27 грудня). 

18. Кажуть, з присмаком річної води навіть смачніше 

[“Шампанське” на воді з річки] (НТН. – 2006. – 29 грудня). 

19. Навіть Санта-Клаус може помилятися димоходом (К1. – 2006. 

– 29 грудня). 

20. Дід Мороз та Снігурочка від “Тойота-центр Діамант” (НТА. – 

2007. – 3 cічня). 

21. На цій навчальній площадці в Брюховичах Юрій Михайлович 

вчився їздити сам (НТА. – 2007. – 3 cічня). 

22. Відбулося повстання проти царя. Римляни подавили його (К1. 

– 2007. – 6 cічня). 

23. Могли пройти люди для повного крещення (К1. – 2007. – 6 

cічня). 

24. Воно [здорожчання квитків] мало відбуватися на протязі 2007 

року (ICTV. – 2007. – 9 cічня). 

25. Ситуація заходить у тупік (5-й. – 2007. – 10 cічня). 

26. Сировина поступила на перекачувальну станцію Адамово 

(К1. – 2007. – 11 cічня). 

27. В любі́й кольоровій гамі (ЛТБ. – 2007. – 12 cічня). 

28. На вулицях столиці цілу зиму калюжі замість сугробів (СТБ. 

– 2007. – 12 cічня). 

29. Почав п’ятитися назад (МС. – 2007. – 13 cічня). 



30. Він без них обійдеться, а вони без нього навряд чи (ТЕТ. – 

2007. – 13 cічня). 

31. Опасаючись за своє життя, Надін знайшла знайомого в 

посольстві (Т. – 2007. – 14 cічня). 

32. Майже півмільйона жилих будинків залишаються без світла 

(5-й. – 2007. – 17 cічня). 

33. Бюджет розвитку є складовою бюджету міста (Р. – 2007. – 17 

cічня). 

34. Доступ до музею для телевізійної зйомки сурово заборонено 

(Р. – 2007. – 17 cічня). 

35. Сьогодні ви це побачили у вигляді гри “Рибак і рибка”. Хто в 

кого на гачку, судити вам (5-й. – 2007. – 18 cічня). 

36. Бочки якось довіри не визивають (НТН. – 2007. – 20 cічня). 

37. Для чого було так напрягати ситуацію? (1+1. – 2007. – 22 

cічня). 

38. Лише на днях з’ясується, які саме (ICTV. – 2007. – 23 cічня). 

39. Чи поступили вже якісь конкретні пропозиції з боку нашого 

уряду? (5-й. – 2007. – 23 cічня). 

40. Декілька років назад (ТЕТ. – 2007. – 23 cічня). 

41. Журналістів можна безнаказно переслідувати, знищувати 

(ICTV. – 2007. – 25 cічня). 

42. Наразі, чи будуть вони займатися, більше залежить від 

батьків (К1. – 2007. – 25 cічня). 

43. Сто п’ятдесят парашутистів з усього світу вирішили 

потягатися силами (К1. – 2007. – 31 cічня). 

44. Столичні безпритульні будуть і вдягнені, і накормлені (НТН. 

– 2007. – 31 cічня). 

45. Від сьогодня він найвищий гравець американського 

баскетболу (К1. – 2007. – 1 лютого). 

46. Як ви до нас попали і що ви намірені сьогодні зробити? (Л. – 

2007. – 2 лютого). 

47. Від цих взривів загинуло 50 людей (5-й. – 2007. – 2 лютого). 

48. Чиновники вчиняють дії, які протирічать народним інтересам 

(5-й. – 2007. – 2 лютого). 

49. Попередня версія рятувальників – зірвались газові балони (5-

й. – 2007. – 3 лютого). 

50. Юліє Володимирівно! Як так сталося, що ви змінили своєму 

слову? (5-й. – 2007. – 7 лютого). 

51. Температура коливатиметься від мінус двох до ноля градусів 

(Л. – 2007. – 8 лютого). 

52. За кожний невлучний вистріл – штрафні 100 грамів і 

запаморочення в очах (СТБ. – 2007. – 13 лютого). 



53. Наша камера, хоч і одягнена в теплий чехол, не витримує 

такої наруги (НТА. – 2007. – 13 лютого). 

54. Свічка та вода, освячена сьогодня в церкві (НТН. – 2007. – 15 

лютого). 

55. Про головну сенсацію дня повідомив походя (СТБ. – 2007. – 

15 лютого). 

56. Зробила [Бритні Спірс] дві нові татуїровки (НТН. – 2007. – 18 

лютого). 

57. У цьому одязі ходять жінки Словакії (Л. – 2007. – 19 лютого). 

58. Легко цей чоловік видерся по стіні хмарочоса (К1. – 2007. – 

24 лютого). 

59. Напевно, невеликий відсоток респондентів дасть вірну 

відповідь (І. – 2007. – 25 лютого). 

60. Представила не один, а три одинакові варіанти малюнка 

(НТА. – 2007. – 8 березня). 

61. Погрузити монумент вагою понад тонну зловмисникам не 

вдалося (5-й. – 2007. – 10 березня). 

62. Трохи наказав Сулейман Мбая за монотонність Андрія 

[Котельника] (МС. – 2007. – 10 березня). 

63. Тоді таку ідею висказав Тарас Чорновіл (5-й. – 2007. – 15 

березня). 

64. Забавна хода (5-й. – 2007. – 22 березня). 

65. Несанкціонований артилерійський вистріл у Севастополі (К1. 

– 2007. – 27 березня). 

66. Парламентська коаліція назначає на завтра великі збори (5-й. 

– 2007. – 28 березня). 

67. Пристрасті накаляються ще й суботніми мітингами (5-й. – 

2007. – 29 березня). 

68. На її Львівський участок приїхав подивитися міністр 

транспорту Рудьковський (5-й. – 2007. – 29 березня). 

69. Кілька фігурок у формі шарів (5-й. – 2007. – 1 квітня). 

70. Робочі завершують останні сценічні приготування (5-й. – 

2007. – 4 квітня). 

71. На завтра Президент назначив засідання Ради нацбезпеки і 

оборони (5-й. – 2007. – 4 квітня). 

72. Розжалобити Президента сьогодні намагалися коаліціянти (5-

й. – 2007. – 4 квітня). 

73. З’їзд назначили на 16 квітня (5-й. – 2007. – 10 квітня). 

74. Школа заслуговує на місце у Книгі рекордів України (НТН. – 

2007. – 13 квітня). 

75. Із потрісканими стінами та дирявими дахами живуть (ICTV. – 

2007. – 13 квітня). 



76. Цей рік також не став виключенням (НТН. – 2007. – 20 

квітня). 

77. Саркозі також пролобіював і сурові імміграційні закони 

(ICTV. – 2007. – 21 квітня). 

78. Що ми зазвичай бачимо? Столи, шари і зосереджених гравців 

(НТА. – 2007. – 24 квітня). 

79. Карати порушників незалежно від їх партійної 

принадлежності (1+1. – 2007. – 4 травня). 

80. Принесли крісла та коврики (5-й. – 2007. – 4 травня). 

81. Це хочуть запровадити в якості експерименту (Р. – 2007. – 8 

травня). 

82. Знімати, звісно, не можна. Надто ми і не настоювали (НТА. – 

2007. – 8 травня). 

83. Ще одна немаловажлива технологія (НТА. – 2007. – 12 

травня). 

84. Російські медіа дуже в’яло висвітлюють її візит (К1. – 2007. – 

14 травня). 

85. Якщо хтось ставить палатки, біля них мер ставить мусорні 

баки (1+1. – 2007. – 14 травня). 

86. Сиділи просто на травці і дивилися шоу на сцені (5-й. – 2007. 

– 15 травня). 

87. Закликали прийти сюди [на майдан Незалежності] і виказати 

свою позицію (5-й. – 2007. – 16 травня). 

88. Кинули колоду на залізну дорогу (1+1. – 2007. – 17 травня). 

89. Мерія нарешті перервала чорну полосу земельних аукціонів 

(Л. – 2007. – 22 травня). 

90. Серед підписантів – Арменія (5-й. – 2007. – 25 травня). 

91. У салоні краси можна бачити двері із надписом “Психолог” 

(Льв. ТБ. – 2007. – 26 травня). 

92. У них немає навіть вогнестрельної зброї (5-й. – 2007. – 26 

травня). 

93. Його застрелив студент із крайньо правими переконаннями 

(К1. – 2007. – 29 травня). 

94. Час, як у казці, витікає о двадцять четвертій годині (5-й. – 

2007. – 30 травня). 

95. Голосування має розпочатися на протязі нашої програми (5-й. 

– 2007. – 1 червня). 

96. Свою справу зробити йому труднощів не склало (ПД. – 2007. 

– 2 червня). 

97. Це фірмовий рецепт похудання (ЛТБ. – 2007. – 3 червня). 

98. Вже на днях в європейських книгарнях має з’явитися книга 

(5-й. – 2007. – 3 червня). 

99. І політичний накал пристрастей (1+1. – 2007. – 6 червня). 



100. В неї дуже красива осанка (ЛТБ. – 2007. – 10 червня). 

Б. 

1. На вчорашні політичні анекдоти він наготував свої гостроти 

(5-й. – 2007. – 13 червня). 

2. Земля прощупується металодетекторами (5-й. – 2007. – 16 

червня). 

3. Чи вірними є дії “Нашої України”? (5-й. – 2007. – 16 червня). 

4. Отримав право назначити уряд в обхід парламенту (5-й. – 

2007. – 17 червня). 

5. В’єтнамці вирішили сумістити традицію з користю (5-й. – 

2007. – 19 червня). 

6. Штовханину швидко рознімають працівники міліції (5-й. – 

2007. – 22 червня). 

7. Досить швидко сколотив великий капітал (5-й. – 2007. – 22 

червня). 

8. Пані Марія – сторонниця сучасного методу виховання дітей 

(Л. – 2007. – 22 червня). 

9. У стрибках з шестом – Наталія (5-й. – 2007. – 23 червня). 

10. Мають збудувати бетонну дорогу та вертолітні площадки (5-

й. – 2007. – 25 червня). 

11. Три місяці – і робітницю визнали профнепригодною (5-й. – 

2007. – 25 червня). 

12. Хлопці збираються при любій погоді стартувати (НТА. – 

2007. – 30 червня). 

13. Язиком цифр – це збільшення на 500 відсотків (СТБ. – 2007. – 

3 липня). 

14. Працівниця столової була носієм сальмонельозу (5-й. – 2007. 

– 3 липня). 

15. Поступають уже на третій курс і навчаються за скороченою 

програмою (НТА. – 2007. – 5 липня). 

16. Та помітила в кімнаті топор (1+1. – 2007. – 5 липня). 

17. Навіть фахівці-правоохоронці не беруться предсказувати ще 

(1+1. – 2007. – 5 липня). 

18. Потягатись із BMW у розгінній динаміці важко (ЛТБ. – 2007. 

– 5 липня). 

19. Площадка, будь-яке інше місце приземлення (НТА. – 2007. – 

7 липня). 

20. Зібралися красиві і мудрі, і, що найцікавіше, в одному лиці 

(5-й. – 2007. – 7 липня). 

21. Вийшли на судах у море (5-й. – 2007. – 8 липня). 

22. Їх направляли у центр ціленаправлено (1+1. – 2007. – 13 

липня). 



23. Висловив жаль з цього приводу, назвавши його кроком у 

невірному напрямку (5-й. – 2007. – 15 липня). 

24. КГБ Білорусі затримало підозрюваних у шпіонажі (5-й. – 

2007. – 16 липня). 

25. Стосовно їхнього здоров’я врачі дають такі прогнози (1+1. – 

2007. – 16 липня). 

26. До Львівського охмадиту і сьогодні поступають діти (Н. – 

2007. – 18 липня). 

27. Досліджують грунт, почву, повітря (1+1. – 2007. – 18 липня). 

28. Людям казали не їсти їжу з огородів (1+1. – 2007. – 18 липня). 

29. З’їв кілька огурців (1+1. – 2007. – 18 липня). 

30. Ціни на сувеніри, кажуть у львівській мерії, завишеними не 

будуть (Л. – 2007. – 19 липня). 

31. Його очікували дуже багато мешканців навколишніх сел 

(ICTV. – 2007. – 20 липня). 

32. Завтра збираються загрузити для відправки всі цистерни з 

фосфором (НТА. – 2007. – 23 липня). 

33. Рішення завідомо усі знають (5-й. – 2007. – 4 серпня). 

34. Конструкція така замислувата (Н. – 2007. – 28 серпня). 

35. У Ніни Григоровни – п’ятеро дітей (1+1. – 2007. – 28 серпня). 

36. Країні бракує робочих та спеціалістів у сфері обслуговування 

(5-й. – 2007. – 29 серпня). 

37. Уряд невірно обчислює головні економічні показники (НТН. 

– 2007. – 4 вересня). 

38. Візові питання після входження до Шенгену там будуть 

стержневими (НТН. – 2007. – 4 вересня). 

39. Встановили на майдані Незалежності сім років назад (СТБ. – 

2007. – 5 вересня). 

40. Рятувальники колесять містом (5-й. – 2007. – 10 вересня). 

41. Деякі продукти ще до кінця цього року прибавлять у вартості 

(5-й. – 2007. – 11 вересня). 

42. Почалася череда феноменальних відкриттів (ПД. – 2007. – 13 

вересня). 

43. Постраждалих розселили у гостиницях, в гуртожитках (5-й. – 

2007. – 13 жовтня). 

44. Также сьогодні порушена справа про службову недбалість 

(1+1. – 2007. – 15 жовтня). 

45. Круглий рік сюди приїздили цілими родинами (ICTV. – 2007. 

– 20 жовтня). 

46. Треба було розпилити три дерева (НТА. – 2007. – 20 жовтня). 

47. Й по сей день фальсифікаторів не покарано (5-й. – 2007. – 20 

жовтня). 



48. Лише одночасним нажаттям двох кнопок можна здійснити 

запуск ядерних ракет (К1. – 2007. – 23 жовтня). 

49. Досить-таки странна реакція була позивачів (5-й. – 2007. – 26 

жовтня). 

50. Московські лікарні були готові до того, щоб приймати людей 

з вогнестрельними пораненнями (5-й. – 2007. – 26 жовтня). 

51. Учора для них наступив критичний день (5-й. – 2007. – 26 

жовтня). 

52. Оселитися за го́родом теж невигідно (5-й. – 2007. – 28 

жовтня). 

53. Робочі зачепили кріплення, тим самим обвалили породу (1+1. 

– 2007. – 30 жовтня). 

54. Дівчата охоче сідять рядом з ним (УТ-1. – 2007. – 31 жовтня). 

55. Робочі вимагають повернути зароблені гроші (5-й. – 2007. – 1 

листопада). 

56. Сьогодня буде хмарно, але з проясненнями (Е. – 2007. – 6 

листопада). 

57. Правила паркуваня у Львові одинакові для всіх (Л. – 2007. – 7 

листопада). 

58. Треба зробити два штучних вдохи (5-й. – 2007. – 10 

листопада). 

59. Три в’язні виламали решітку камери (І. – 2007. – 13 

листопада). 

60. Юрій Єхануров, який два роки тому лишився посади 

прем’єра (5-й. – 2007. – 5 грудня). 

61. Досліджуючи обломки літака на землі (5-й. – 2007. – 10 

грудня). 

62. Чи буде ця робота без збурення і без противостояння? (1+1. – 

2007. – 12 грудня). 

63. А в чому залог успіху? (Л. – 2007. – 14 грудня). 

64. Як ваші однопартійці відносяться до можливості злиття УНП 

в єдину силу? (ЛТБ. – 2007. – 15 грудня). 

65. Сьогодні ми дізнаємось, як поводяться англічани на 

Закарпатті (НТА. – 2007. – 15 грудня). 

66. То єсть як ви оцінюєте цей скандал? (ПД. – 2007. – 16 

грудня). 

67. Голосування назначене на завтра (5-й. – 2007. – 17 грудня). 

68. Люди й так стоять за парканом і не можуть покататися на 

льду (5-й. – 2008. – 13 січня). 

69. Це сталося сьогодня, близько десятої години ранку (НТН. – 

2008. – 13 січня). 

70. Хто вам привив любов до цих традицій? (5-й. – 2008. – 13 

січня). 



71. Зверніть увагу, як воно накренилося (К1. – 2008. – 14 січня). 

72. Саме йому приписують фатальний необережний вистріл (5-й. 

– 2008. – 17 січня). 

73. Висновки чиновники збираються оприлюднити вже на днях 

(5-й. – 2008. – 19 січня). 

74. Закон дуже суровий (5-й. – 2008. – 23 січня). 

75. Від постачальників газу поступив черговий ультиматум 

(НТА. – 2008. – 29 січня). 

76. Саме ваші чоловіки найбільше відповідають моїм вимогам до 

сильного полу (К1. – 2008. – 30 січня). 

77. Раді представити вам меблі від ведучого вітчизняного 

виробника (НТА. – 2008. – 30 січня). 

78. Збудували тренувальний шатер (К1. – 2008. – 6 лютого). 

79. Повернуться наші гонщики акурат на 8 Березня (Н. – 2008. – 

7 лютого). 

80. Ще десять років тому назад його [будинок] обіцяли знести (Т. 

– 2008. – 7 лютого). 

81. Вулицю заполонили машини з мигалками (Л. – 2008. – 22 

лютого). 

82. Ігор Худоб’як уже в який раз підходить до м’яча (ЛТБ. – 

2008. – 1 березня). 

83. М’яч просто скользнув у руки Ходжамова (ЛТБ. – 2008. – 1 

березня). 

84. Підскользнувся під час удару (ЛТБ. – 2008. – 1 березня). 

85. Резервний арбітр добавив ще дві хвилини (ЛТБ. – 2008. – 1 

березня). 

86. Як більярдний шар, поклав щічкою м’яч у ворота (УТ-1. – 

2008. – 9 березня). 

87. Нога об ногу прийшовся цей удар (У. – 2008. – 15 березня). 

88. Показує, що руками не трогав (У. – 2008. – 15 березня). 

89. Перекинув через голкіпера, який вийшов на перехват м’яча 

(У. – 2008. – 15 березня). 

90. Ще один далекий вистріл (1+1. – 2008. – 1 квітня). 

91. Оцей шестиметровий шест Сергія Бубки (5-й. – 2008. – 12 

квітня). 

92. Територію очищають від лишнього сміття (ЛТБ. – 2008. – 14 

квітня). 

93. Це захворювання [анорексія] полягає у надмірній худо́бі (5-й. 

– 2008. – 15 квітня). 

94. Передбачили і площадку для концертів та інших масових 

дійств (5-й. – 2008. – 15 квітня). 

95. У Європі в солярій без медичної справки не пускають (1+1. – 

2008. – 18 квітня). 



96. Нині місце навколо попелища охороняють правоохоронці з 

собаками (1+1. – 2008. – 22 квітня). 

97. Двадцять шість тисяч проїзних білетів (5-й. – 2008. – 29 

квітня). 

98. Проти нього – товчок в спину (ЛТБ. – 2008. – 4 травня). 

99. Є якісь болільники в Львівській області (ЛТБ. – 2008. – 4 

травня). 

100. Ітак, 2:0 на користь “Кардинала” (НТА. – 2008. – 5 травня). 

В. 

1. Інавгурація в Росії завершується парадом і залпом з пушок 

(К1. – 2008. – 7 травня). 

2. Ізраїль в обличчі Пуаза – номер два (УТ-1. – 2008. – 20 травня). 

3. Виступала в лагерях біженців (УТ-1. – 2008. – 20 травня). 

4. Це їх перша сумісна робота. До цього вони виступали окремо 

(УТ-1. – 2008. – 20 травня). 

5. Це нова трьохдверна модель (К1. – 2008. – 22 травня). 

6. Череда автомобільних трагедій (5-й. – 2008. – 24 травня). 

7. Загальний час трансляції і півфіналів, і фіналу склав сім годин 

(УТ-1. – 2008. – 24 травня). 

8. Інструктаж з правил безпеки робочі не пройшли (5-й. – 2008. – 

27 травня). 

9. Я вчуся готувати твоє улюблене блюдо з лосося (Кіно. – 2008. 

– 30 травня). 

10. Кошти вже перевели на рахунок (Л. – 2008. – 30 травня). 

11. Нині підозрюваного допросили (1+1. – 2008. – 6 червня). 

12. Там Джіджі Буфон не трогав Ван Ністелроя (УТ-1. – 2008. – 9 

червня). 

13. Пас прийшовся прямо в захисника (УТ-1. – 2008. – 9 червня). 

14. Шведські болільники на ваших екранах (УТ-1. – 2008. – 10 

червня). 

15. Сполох активності на останніх хвилинах першого тайму (УТ-

1. – 2008. – 10 червня). 

16. Його рішення є стовідсотково вірним (УТ-1. – 2008. – 15 

червня). 

17. Що Ауреліо мог зробити проти Яна Колера (УТ-1. – 2008. – 

15 червня). 

18. Удар прийшовся прямо в німецького футболіста (УТ-1. – 

2008. – 16 червня). 

19. Знову свято наступить аж за рік, на Зелені свята (Л. – 2008. – 

17 червня). 

20. Він спиною до воріт суперників знаходився (УТ-1. – 2008. – 

17 червня). 



21. Ну, ось розвернули свою атаку португальці (УТ-1. – 2008. – 

19 червня). 

22. Вони приблизно знають, де знаходяться гірники. Дев’ять 

знаходяться в кліті (5-й. – 2008. – 20 червня). 

23. Це не характерно для болільників італійської команди (УТ-1. 

– 2008. – 22 червня). 

24. Це причина більшості пригод з філіппінськими судами 

[поромами] (ICTV. – 2008. – 24 червня). 

25. Зробити точний вистріл дуже просто (1+1. – 2008. – 24 

червня). 

26. Більшість учасниць мають дітей і успішно суміщають дітей і 

кар’єру (5-й. – 2008. – 30 червня). 

27. Таку систему оплати узгодили з профсоюзами (5-й. – 2008. – 

2 липня). 

28. Якщо ламають Турцію, то, можливо, переконають Росію (5-й. 

– 2008. – 10 липня). 

29. Територія подільських “Шешор” дуже обширна (5-й. – 2008. 

– 12 липня). 

30. Наші активісти видерлися на трубу (5-й. – 2008. – 13 липня). 

31. Депутатський відпочинок дорогого коштує (5-й. – 2008. – 14 

липня). 

32. Заберуть від чиновників лишні гроші (Льв. ТБ. – 2008. – 16 

липня). 

33. Це улюблене місце не тільки київських молодят, але й 

київських повітроплавателів (5-й. – 2008. – 18 липня). 

34. Учасникам вдалося домовитися з владою, щоб перекрити 

участок швидкісної магістралі (5-й. – 2008. – 20 липня). 

35. Начебто все вірно було зроблено, але не вистачає руху (У. – 

2008. – 20 липня). 

36. В армійців та “Крильєв Совєтов” одинакова кількість очків 

(24. – 2008. – 20 липня). 

37. Після цього [йдеться про магнітні бурі] виходять з ладу 

прибори (ЛТБ. – 2008. – 20 липня). 

38. Свій гол він присвятив маленькій дочурці (Н. – 2008. – 21 

липня). 

39. Туда вкладати гроші і отримувати прибуток (5-й. – 2008. – 21 

липня). 

40. Покаже корупційну, розграблену країну (5-й. – 2008. – 21 

липня). 

41. На брюховицькому цвинтарі хоронитимуть лише 

брюховицьких померлих (Л. – 2008. – 22 липня). 

42. На берегу їх вже чекали пікетувальники (5-й. – 2008. – 24 

липня). 



43. Ні про який удар по воротах речі не йде (УТ-1. – 2008. – 26 

липня). 

44. Цей білокурий швед (УТ-1. – 2008. – 26 липня). 

45. Негода на днях має вщухнути (УТ-1. – 2008. – 26 липня). 

46. В капличці пам’яті скнилівських жертв – молебен (5-й. – 

2008. – 27 липня). 

47. Тоді було сімнадцять – ноль за кутовими (УТ-1. – 2008. – 27 

липня). 

48. Повноцінний контракт він заключив з львівськими 

“Карпатами” (У. – 2008. – 27 липня). 

49. Скудненький видався перший тур (У. – 2008. – 27 липня). 

50. Є можливість у Морено. Нужно бити (У. – 2008. – 27 липня). 

51. Вони співали, вони пригали, гойдались (У. – 2008. – 27 

липня). 

52. Звідси арбузи та дині розходяться по всій столиці (5-й. – 

2008. – 29 липня). 

53. На рівних тягатися з київським “Динамо” їм поки що зарано 

(ТЕТ. – 2008. – 29 липня). 

54. На одне й те саме місце доцент Пітерського університету 

приїжджає без малого тридцять років (К1. – 2008. – 30 липня). 

55. Матч з “Металістом” не став виключенням (ICTV. – 2008. – 3 

серпня). 

56. Янукович виказав бажання привітати почесних харків’ян (5-й. 

– 2008. – 23 серпня). 

57. От зараз Ротань убігає від суперника (МС. – 2008. – 23 

серпня). 

58. Саме на ногу Чигринському прийшовся цей пас (У. – 2008. – 

23 серпня). 

59. Сьогодні за ним наблюдає Біліч (У. – 2008. – 27 серпня). 

60. Створили вибухову та жорстку історію про шпіонів (5-й. – 

2008. – 27 серпня). 

61. Сліпуче сонце помішало там арбітру (МС. – 2008. – 29 

серпня). 

62. Вже через четверть години дихання стало переривчастим (К1. 

– 2008. – 31 серпня). 

63. Школа №1 – не виключення з правил (ТЕТ. – 2008. – 1 

вересня). 

64. Вони чинно дефілюють по сцені (5-й. – 2008. – 1 вересня). 

65. “Манчестер-Ситі” будь-що хоче заполучити Рональдо (Н. – 

2008. – 4 вересня). 

66. Абсолютно навіть не трогав Антона Кутіло (У. – 2008. – 6 

вересня). 



67. Цей усе-таки удар не складає ніякої загрози (У. – 2008. – 6 

вересня). 

68. Вісім місяців назад вперше ця пара вийшла на паркет (УТ-1. – 

2008. – 6 вересня). 

69. І на флангах поспіває захисник казахів грати (У. – 2008. – 10 

вересня). 

70. Михайличенко підвівся, фактично до кромки поля вийшов (У. 

– 2008. – 10 вересня). 

71. Пас той прийшовся прямо в руки Давиду Лорії (У. – 2008. – 

10 вересня). 

72. Не дивлячись на таку погоду, я вам бажаю сонячного 

настрою (5-й. – 2008. – 12 вересня). 

73. Ну, а в центрі – атаман (ТЕТ. – 2008. – 14 вересня). 

74. Генерал неодноразово заявляв, що відношення з оточенням 

не має і ісламісти йому не підчинялися (24. – 2008. – 16 вересня). 

75. Інвалідні каляски так само, як і працівники, нікому не 

потрібні (Л. – 2008. – 19 вересня). 

76. Валерій Гончаров – спортсмен від голови до маківки (Н. – 

2008. – 19 вересня). 

77. Тоді починаючій співачці довелося пройти не тільки 

всеукраїнський, але й всесоюзний відбір (ЛТБ. – 2008. – 19 вересня). 

78. Прем’єр Тимошенко просила назначити Медведчука послом в 

Росії (5-й. – 2008. – 24 вересня). 

79. Стінка вже декілька днів була вологою (5-й. – 2008. – 24 

вересня). 

80. Специфіка груза напевно позначиться на ціні викупу (1+1. – 

2008. – 26 вересня). 

81. Масажист і доктор динамівської команди – на футбольному 

полі (ТЕТ. – 2008. – 26 вересня). 

82. За цим святом виборів скривалися порушення (5-й. – 2008. – 

28 вересня). 

83. Українські противоповітряні сили провели навчання зі 

стрільбами (Н. – 2008. – 30 вересня). 

84. У цьому ж будинку. На окраїні столиці (Н. – 2008. – 30 

вересня). 

85. Три гравці, які в будь-який момент можуть змінити ход матчу 

(У. – 2008. – 1 жовтня). 

86. Для цього парня, як на мене! (У. – 2008. – 1 жовтня). 

87. Наносить удар Брандау (У. – 2008. – 1 жовтня). 

88. Здається, що усе вірно робив Ільсіньйо (У. – 2008. – 1 

жовтня). 

89. Ільсіньйо забирає м’яч у Пуйоля і перебрасує Вальдеса (У. – 

2008. – 1 жовтня). 



90. Неудачно приземлився Даріо Срна (У. – 2008. – 1 жовтня). 

91. “Шахтар” вигравав весь час у “Барси”. Наприкінці получає 

два [голи] від Мессі (У. – 2008. – 1 жовтня). 

92. “Колесо дружби”, на якого майстри цепляють свої вироби (5-

й. – 2008. – 4 жовтня). 

93. Соколенко невірно атакував Несмачного (УТ-1. – 2008. – 4 

жовтня). 

94. Олександр – в минулому боксер і шахматист (Л. – 2008. – 10 

жовтня). 

95. Варто відмітити, що дуже хвилюючими є перші хвилини (УТ-

1. – 2008. – 11 жовтня). 

96. Намагався настигнути Сергій Назаренко Модрича (У. – 2008. 

– 11 жовтня). 

97. Програв у четвертьфіналі італійцю (І. – 2008. – 12 жовтня). 

98. Українці – в западні (5-й. – 2008. – 12 жовтня). 

99. Такий груз можна доставити без охорони (5-й. – 2008. – 12 

жовтня). 

100. Недобросовісний конкурент, який і розпочав травлю в ЗМІ 

(5-й. – 2008. – 12 жовтня). 

Г. 

1. Якщо б здавали на права в ДАІ (Л. – 2008. – 13 жовтня). 

2. Ви стверджуєте, що працівники МВС зараз підчиняються 

депутатам від БЮТу? (5-й. – 2008. – 14 жовтня). 

3. Біля подіуму знаходиться Володимир Завадюк (СТБ. – 2008. – 

15 жовтня). 

4. Модницям Пустовіт радить завужені брюки (5-й. – 2008. – 15 

жовтня). 

5. Головне – привити психологію переможця (Л. – 2008. – 16 

жовтня). 

6. Наразі статки Федерера складають три мільйони сорок тисяч 

доларів (Е. – 2008. – 16 жовтня). 

7. Вона являється постійним відвідувачем українського тижня 

моди (5-й. – 2008. – 18 жовтня). 

8. Сьогодні у них чергова вечірка в Кременчузі (5-й. – 2008. – 18 

жовтня). 

9. Свою продукцію представили більше семи тисяч видавництв, 

типографій та фірм (5-й. – 2008. – 19 жовтня). 

10. Сьогодня в заявці – аргентинців більше за всіх (ТЕТ. – 2008. – 

21 жовтня). 

11. Просить будівельників розширити дверний пройом (5-й. – 

2008. – 21 жовтня). 

12. Це вимушена міра через відсутність Ільсіньйо (У. – 2008. – 22 

жовтня). 



13. Дуже непоганий вистріл метрів із тридцяти п’яти (У. – 2008. – 

22 жовтня). 

14. На найближчому засіданні говоритимуть про 

профнепригодність (5-й. – 2008. – 22 жовтня). 

15. Фотографує він переважно у якості моделей своїх друзів 

(ЛТБ. – 2008. – 24 жовтня). 

16. Що хочеться відмітити, побачили ми сьогодні цікавий футбол 

(УТ-1. – 2008. – 25 жовтня). 

17. Підбив. По ікро-ножному м’язу він дав (МС. – 2008. – 25 

жовтня). 

18. Живу реакцію визивають речі, що ось тут, поряд (5-й. – 2008. 

– 26 жовтня). 

19. Його суперникам – республіканцям – ніяк не йметься (5-й. – 

2008. – 28 жовтня). 

20. Бютівці блокували спікерський вхід до президіуму (5-й. – 

2008. – 29 жовтня). 

21. Заявив очільник МВД країни (5-й. – 2008. – 30 жовтня). 

22. Виникла паніка. Люди хочуть забрати свої банківські 

збереження (І. – 2008. – 31 жовтня). 

23. Запускали півгодинні рекламні роліки (5-й. – 2008. – 2 

листопада). 

24. Трагедія з молодим спортсменом сталася напередодні в 

Кременчузі (5-й. – 2008. – 2 листопада). 

25. Ці прибори [на телескопі “Хаббл”] було відреставровано 

(НТА. – 2008. – 3 листопада). 

26. Потрібне лише бажання та допомога оточуючих (5-й. – 2008. 

– 6 листопада). 

27. Коли він розійшовся з дружиною, родина перебралася в 

Індонезію (5-й. – 2008. – 6 листопада). 

28. Решта – працівники судобудівного заводу (5-й. – 2008. – 9 

листопада). 

29. Вимагали припинення притіснення за релігійною ознакою (5-

й. – 2008. – 9 листопада). 

30. Вони розуміють: кожна окремо не представляє інтересу [для 

публіки] (ТЕТ. – 2008. – 12 листопада). 

31. Максим [Барських] зізнався, що найбільше його лякає осуд 

оточуючих (Н. – 2008. – 14 листопада). 

32. Це Стамбул, що знаходиться в сучасній Турції (К1. – 2008. – 

15 листопада). 

33. Автомобілі вистроїлися в ряд (T. – 2008. – 15 листопада). 

34. Зябко сьогодні у Донецьку. Десь три-чотири градуси 

сьогоднішні (У. – 2008. – 16 листопада). 



35. Його потужний постріл головою прийшовся повз ворота (У. – 

2008. – 16 листопада). 

36. Він сьогодні повсюду (У. – 2008. – 16 листопада). 

37. Вже з вівторка віщатиме наш футбольний канал (У. – 2008. – 

16 листопада). 

38. Не скажеш, що скучно футболістам на полі (ТЕТ. – 2008. – 16 

листопада). 

39. Там ціни впали на сорок відсотків, за виключенням Криму (Н. 

– 2008. – 18 листопада). 

40. ЮАР – Камерун 3:2 (МС. – 2008. – 20 листопада). 

41. М’яч вилітає в поле. Ударився о землю (УТ-1. – 2008. – 21 

листопада). 

42. Тоді було топорне протистояння (5-й. – 2008. – 21 листопада). 

43. Мережа аптек “Здравица”. Те, що доктор прописав (Н. – 2008. 

– 21 листопада). 

44. Не чекати, не требувати, не просити (5-й. – 2008. – 22 

листопада). 

45. Середня швидкість автомобілів складає п’ять кілометрів на 

годину (5-й. – 2008. – 22 листопада). 

46. Не Германія, не Італія. Сарабанда – Іспанія! (1+1. – 2008. – 23 

листопада). 

47. Голодомор викликав велику переписку між Україною і 

Росією (5-й. – 2008. – 23 листопада). 

48. У Турції я дістав таблетки з ціанідом (НТА. – 2008. – 23 

листопада). 

49. Власники заводів, газет, пароходів вже розслабилися (1+1. – 

2008. – 25 листопада). 

50. Можна, можна отак-от наказати сьогоднішніх суперників 

(УТ-1. – 2008. – 27 листопада). 

51. Вдалося сьогодня вилетіти до своєї країни (5-й. – 2008. – 29 

листопада). 

52. “Галатасарай” притиснув “Металіст” до власної штрафної 

(УТ-1. – 2008. – 30 листопада). 

53. Вибухівку та керосин піротехніки закладають у землю (СТБ. 

– 2008. – 6 грудня). 

54. Поведення даївців його обурює (Н. – 2008. – 8 грудня). 

55. Хюбшман наносить ще один удар (У. – 2008. – 9 грудня). 

56. Фернандіньйо бросав собі на хід [м’яч] (У. – 2008. – 9 

грудня). 

57. Гладкий грудью [грає] на Жадсона (У. – 2008. – 9 грудня). 

58. Зупинився. Відпустив ситуацію на самотік (У. – 2008. – 9 

грудня). 



59. Ошуканим вкладникам досі не йметься (5-й. – 2008. – 11 

грудня). 

60. Не справджуються гадання на Андрія (5-й. – 2008. – 12 

грудня). 

61. Які у вас були емоції? Ви пригали, скакали, кричали? (ЛТБ. – 

2008. – 14 грудня). 

62. Робочим виділили по сто-двісті гривень (Н. – 2008. – 15 

грудня). 

63. Медики в першу чергу відносяться до групи ризику (5-й. – 

2008. – 15 грудня). 

64. Відтоді до нас поступили поранені (5-й. – 2008. – 16 грудня). 

65. Зараз навіть проектують [на ЛАЗі] низькополі трамваї (Льв. 

ТБ. – 2008. – 16 грудня). 

66. У фінансах покарання слідує одразу за помилкою (UBC. – 

2008. – 17 грудня). 

67. Ми продовжуємо тему, підняту в журналістському матеріалі 

(5-й. – 2008. – 17 грудня). 

68. Сказав під час свого підсумкового докладу Іван Федоренко 

(МС. – 2008. – 17 грудня). 

69. Грубо! Грубо грає “Бенфіка”. Потрібно за це наказувати (УТ-

1. – 2008. – 18 грудня). 

70. Рішення бразилець прийняв вірне (УТ-1. – 2008. – 18 грудня). 

71. Цей поєдинок – це трохи виключення (УТ-1. – 2008. – 18 

грудня). 

72. Хочеться також відмітити сьогодні бригаду арбітрів (УТ-1. – 

2008. – 18 грудня). 

73. Скільки кур’єрів вони обібрали таким чином, іще 

встановлюють (1+1. – 2008. – 19 грудня). 

74. Скочуються до того, з чого починали багато років назад (5-й. 

– 2008. – 21 грудня). 

75. Ось у таких сурових природних умовах у передмісті Києва 

проходять змагання (К1. – 2008. – 22 грудня). 

76. Потре́бувала доопрацювати проект бюджету (5-й. – 2008. – 23 

грудня). 

77. Задешево, по бросовій ціні (СТБ. – 2008. – 25 грудня). 

78. Ви ведете нормальний образ життя (І. – 2008. – 27 грудня). 

79. Знавці не можуть знайти вірну відповідь (УТ-1. – 2008. – 27 

грудня). 

80. Чи знову будуть включати друкарський станок? (5-й. – 2008. 

– 28 грудня). 

81. В якості головних ласощів для рогатих – яблука (Н. – 2008. – 

29 грудня). 



82. Про старі успіхи треба забути. Як-ні-як розпочався новий 

сезон (Н. – 2008. – 29 грудня). 

83. Зараз ідемо до Турції (К1. – 2008. – 30 грудня). 

84. Вони лише вдосконалюватимуть майстерність мичання і 

бодання (5-й. – 2008. – 31 грудня). 

85. Інна Цимбалюк – переможець конкурсу “Міс Україна – 

Вселенна-2006” (ПД. – 2009. – 1 січня). 

86. Європа через відносини Росії й України цілком лишилася газу 

(5-й. – 2009. – 7 січня). 

87. Шістнадцять молодих людей заперті в будинку (Н. – 2009. – 7 

січня). 

88. По закінченні гри плакав навзрид (ТЕТ. – 2009. – 7 січня). 

89. Втім тестувальники [автомобілів] упустили важливий факт 

(24. – 2009. – 9 січня). 

90. Ізраїльська армія схожі звинувачення рішуче відкидає [про 

застосування заборонених видів озброєння] (24. – 2009. – 11 січня). 

91. Ми знаходимось у Мамбулі (НТА. – 2009. – 11 січня). 

92. Можливість сплати в розстрочку частинами (Льв. ТБ. – 2009. 

– 13 січня). 

93. Вони грають в гольф на зелених полях чи плещуться в 

басейні (К1. – 2009. – 13 січня). 

94. Навряд чи півстоліття тому назад Дебі Рейнольдс була такою 

щасливою (ТЕТ. – 2009. – 13 січня). 

95. Жіноча збірна України з баскетболу широко відкрила собі 

двері до “Євро” (Н. – 2009. – 13 січня). 

96. Розбили двері, видерли решітки [злодії] (1+1. – 2009. – 14 

січня). 

97. Він тримав мене за волосся та з остервенінням лупцював 

(ТЕТ. – 2009. – 14 січня). 

98. Він отримав тяжкий струс мозгу (ТЕТ. – 2009. – 14 січня). 

99. Криза по-бродвейські [титр] (5-й. – 2009. – 14 січня). 

100. Ілюзія безнаказування мотивує шахрайство (ПД. – 2009. – 15 

січня). 

Ґ. 

1. У чому заключається правильний аналіз роботи? (ПД. – 2009. – 

15 січня). 

2. Ми вимагатимемо відшкодування понесеного збитку з 

винуватця (ПД. – 2009. – 15 січня). 

3. В усьому винуваті російський власник заводу та представники 

влади (Льв. ТБ. – 2009. – 16 січня). 

4. Цахал встиг нанести ще кілька повітряних та наземних ударів 

(5-й. – 2009. – 17 січня). 

5. Щодня цей борг росте на 15 міліонів (UBC. – 2009. – 17 січня). 



6. Застосування: розробники насамперед бачать космічну область 

(ПД. – 2009. – 17 січня). 

7. Традиції окунатись у водойми ніхто не відміняв (5-й. – 2009. – 

18 січня). 

8. Оскар не втратив життєрадісності й балагурства (ТЕТ. – 2009. 

– 18 січня). 

9. Мати [треба] терпіння, щоб натиснути її [багнюку] в 

пластикову бутилку (СТБ. – 2009. – 19 січня). 

10. Це комплекс з восьми киснево-керосинних двигунів (НТА. – 

2009. – 20 січня). 

11. Розповідати про це не заведено (ТЕТ. – 2009. – 20 січня). 

12. Через стару систему, яка може не витримати нагрузки, з 

боржниками борються за допомогою судів (НТА. – 2009. – 21 січня). 

13. Гадають на картах таро (СТБ. – 2009. – 21 січня). 

14. Боротьба за печатний станок (5-й. – 2009. – 21 січня). 

15. Противники обов’язково б придерлися до слів (1+1. – 2009. – 

22 січня). 

16. “24 години” проводять короткий лікбез (Т. – 2009. – 22 січня). 

17. Ваші віки все важче і важче. Ви засинаєте (СТБ. – 2009. – 23 

січня). 

18. Навчився відчиняти двері – стали запирати на замок (СТБ. – 

2009. – 23 січня). 

19. Чистота – залог здоров’я (СТБ. – 2009. – 23 січня). 

20. Бажання отримати контроль над станком, що друкує гроші 

(ICTV. – 2009. – 23 січня). 

21. Давно мріяла про розширення жилплощі (5-й. – 2009. – 24 

січня). 

22. Банківські робітники лише збираються на забастовку (5-й. – 

2009. – 25 січня). 

23. Чому б не вам стати переможцем у передачі “Золотий 

сундучок”? (Е. – 2009. – 26 січня). 

24. Ще на далекому пересіченні п’ятдесятих-шістдесятих років 

минулого століття (Н. – 2009. – 26 січня). 

25. Знущаються із жиру майстри красивих блюд (К1. – 2009. – 26 

січня). 

26. Сім – ноль на користь чоловіків (К1. – 2009. – 26 січня). 

27. Вийшли із відпустки, проте на робочі міста не потрапили 

(Льв. ТБ. – 2009. – 26 січня). 

28. Як-ні-як це бал (5-й. – 2009. – 27 січня). 

29. Вибралися на волю через вікно (ЛТБ. – 2009. – 27 січня). 

30. Не дивлячись на те, що завдання сьогодні непрості (Е. – 2009. 

– 28 січня). 



31. Слово “жаба” – чотири літери, зелене, пригає (Е. – 2009. – 28 

січня). 

32. Не упускайте таку можливість заробити гроші (Е. – 2009. – 28 

січня). 

33. Термометри показують ноль – плюс три (У. – 2009. – 28 

січня). 

34. Не платили податку, а виручку отримували (5-й. – 2009. – 28 

січня). 

35. З’явився письмовий коментар Пінзеника (І. – 2009. – 28 

січня). 

36. Столичні лікарі відкрили двері і заплющили очі (1+1. – 2009. 

– 28 січня). 

37. Збереження з’їв обвал на фондових ринках (ТВі. – 2009. – 28 

січня). 

38. Комунальні услуги так само у нулях (ТВі. – 2009. – 28 січня). 

39. На робочих місцях – ось такі об’яви (К1. – 2009. – 28 січня). 

40. Їх [чиновників] переписка рідше потрапляла до чужих рук, як 

в часи Інтернету (1+1. – 2009. – 28 січня). 

41. У відповідь прозвучали чотири вистріли (ТЕТ. – 2009. – 28 

січня). 

42. Хлопцеві потрібна пересадка кісткового мозгу (Льв. ТБ. – 

2009. – 28 січня). 

43. За два-три тижні отримав квітанцію (Н. – 2009. – 28 січня). 

44. Начепив на поділ сукні чи то банкноти, чи то листи в 

конвертах (Н. – 2009. – 28 січня). 

45. Енергетики обіцяють поновити живлення, щойно гроші 

поступлять на рахунок (1+1. – 2009. – 29 січня). 

46. А чи не рано гадати, що буде після кризи? (К1. – 2009. – 29 

січня). 

47. Після проведення Євро-2012 у країні настане повна розруха 

(Льв. ТБ. – 2009. – 29 січня). 

48. Я завтра, до речі, здаю останній екзамен (Е. – 2009. – 30 

січня). 

49. Я б була найщасливішою людиною, хоча я й так не жаліюся 

(Е. – 2009. – 30 січня). 

50. Гроші має надати Нацбанк на днях (5-й. – 2009. – 30 січня). 

51. Бережно та ретельно очищує від забруднення (5-й. – 2009. – 

30 січня). 

52. Попросив про особисте: не шуткувати про його гроші (5-й. – 

2009. – 30 січня). 

53. Цілу ніч працювали снігові пушки (ТВі. – 2009. – 30 січня). 

54. Для американки – юбілейний, десятий [турнір] (ICTV. – 2009. 

– 31 січня). 



55. Павільйон фактично зникає, перетворюючись на звичайний з 

виду фонтан (ПД. – 2009. – 31 січня). 

56. Наіграний такий [Ерик Робертс] (ЛТБ. – 2009. – 31 січня). 

57. Зниження попиту на покупку квартир (ПД. – 2009. – 31 

січня). 

58. Друкарський станок, як говорять деякі політики, вже 

запущено (UBC. – 2009. – 31 січня). 

59. Їх [колоди карт] препарують прямо у типографії (СТБ. – 2009. 

– 1 лютого). 

60. Коли бурлить кров амазонок, це видовище не для слабодухих 

(НТА. – 2009. – 1 лютого). 

61. Дякую, що нас дивилися! Зустрінемося вже за неділю, як 

завжди, на ток-шоу “Майдан” (5-й. – 2009. – 1 лютого). 

62. Вердикт [Вуді] Аллена був суровим (ТЕТ. – 2009. – 1 

лютого). 

63. Пропонують брати збір з використання прицепів (24. – 2009. 

– 2 лютого). 

64. Таджикистан незадоволений зневажливим відношенням Росії 

(24. – 2009. – 2 лютого). 

65. Петро Симоненко час від часу жаліється на серце (1+1. – 

2009. – 2 лютого). 

66. Чи то станок поліграфічний зламався, чи то бланки не 

надійшли? (1+1. – 2009. – 2 лютого). 

67. Зовнішній борг України перевалив за [цю] відмітку (ПД. – 

2009. – 2 лютого). 

68. Немає виключень. Програли всі [про наслідки кризи] (ТВі. – 

2009. – 2 лютого). 

69. Транспортний збір складатиме сімдесят відсотків від тарифу 

(СТБ. – 2009. – 2 лютого). 

70. Радіаційний фон у Львові складає десять мікрорентген на 

годину (НТА. – 2009. – 2 лютого). 

71. Відтоді пройшло десять років (ТЕТ. – 2009. – 2 лютого). 

72. Арфуша, як справжнього колекціонера стародавностей, 

[ікона] серце гріє (ТЕТ. – 2009. – 2 лютого). 

73. Протяжність лабіринтів – сто п’ятнадцять кілометрів (1+1. – 

2009. – 3 лютого). 

74. Триматись за жіночу колінку він вміє погано (ТЕТ. – 2009. – 3 

лютого). 

75. Подарував не діамантове кольє, а томік Шекспіра (ТЕТ. – 

2009. – 3 лютого). 

76. Не всі парламентарі впевнені, що це рішення вірне [про 

закриття американської бази в Киргизстані] (І. – 2009. – 4 лютого). 



77. Уже чотири роки подружжя ночує прямо на сіновалі (Н. – 

2009. – 4 лютого). 

78. Більше як сотня машин сьогодня курсували навколо Кабміну 

(ТВі. – 2009. – 4 лютого). 

79. Ювілей тут ні до чого. Просто так співпало (ТВі. – 2009. – 4 

лютого). 

80. Люди лишилися можливості сплачувати іпотеку (ТВі. – 2009. 

– 5 лютого). 

81. Обидва мотори заглохли одночасно (ТВі. – 2009. – 5 лютого). 

82. Треба заповнити всі поля без виключень (К1. – 2009. – 5 

лютого). 

83. Сомалійські пірати нарешті залишили корабель [пішли з 

“Фаїни”] (К1. – 2009. – 5 лютого). 

84. Солідні гроші – від кількох сотен доларів за бій (К1. – 2009. – 

5 лютого). 

85. Коли я прищурюю погляд, у мене з’являється такий 

серйозний вигляд (Е. – 2009. – 6 лютого). 

86. Шість сотень тисяч американців лишилися роботи в січні 

(ТВі. – 2009. – 6 лютого). 

87. Люди чесно платять. Більшість навіть зверх потрібного (ТВі. 

– 2009. – 6 лютого). 

88. Простіше віднесіться до цього завдання (Е. – 2009. – 7 

лютого). 

89. З особою недовірою ставиться Олександр [Домогаров] до 

артистів, які беруть дітей на усиновлення (СТБ. – 2009. – 7 лютого). 

90. Головний виграш на тоталізаторі склав сто тисяч доларів (5-й. 

– 2009. – 7 лютого). 

91. Кейт Вінслет потрапила у фільм “Чтець” випадково (5-й. – 

2009. – 7 лютого). 

92. Число жертв складає шістдесят чотири людини (5-й. – 2009. – 

8 лютого). 

93. Непомірні державні витрати відчують і наступні покоління 

американців (5-й. – 2009. – 8 лютого). 

94. Усі бажаючі можуть взяти участь у фотоконкурсі (Л. – 2009. – 

9 лютого). 

95. Прямий прибуток – водникам і опосереднений – споживачеві 

(1+1. – 2009. – 9 лютого). 

96. Мешканців підтримує і поселковий голова Гурзуфа (СТБ. – 

2009. – 9 лютого). 

97. Цех просто у підвалі жилого будинку (СТБ. – 2009. – 9 

лютого). 

98. Точно пам’ятаю перші дві строчки [вірша] (Е. – 2009. – 10 

лютого). 



99. Христина Шкудор, Констянтин Тимошенко. Новий канал (Н. 

– 2009. – 10 лютого). 

100. Самі найняли робочих, щоб добудувати будинок (1+1. – 

2009. – 10 лютого). 

 

Завдання 6. Знайти в уривках текстів, що пролунали в прямому ефірі, 

помилки в мовностилістичному використанні іменників. 

Виправити хиби. 

А. 

1. Його слово справді було законом для кожного громадянина 

Туркменістана (5-й. – 2006. – 21 грудня). 

2. Похорони президента [Ніязова] заплановані на неділю (5-й. – 

2006. – 21 грудня). 

3. Він і зачитав привітання від Віктора Ющенко (НТН. – 2006. – 

23 грудня). 

4. Віктор Янукович полетів до Туркменистану на похорони 

Ніязова (5-й. – 2006. – 23 грудня). 

5. Густий туман зумовив масштабне ДТП у Франції (5-й. – 2006. 

– 23 грудня). 

6. Про постатей минулого ми назавжди збережемо пам’ять (Н. – 

2006. – 24 грудня). 

7. Наталка! Як би хотіли зустріти Новий рік? (ПД. – 2006. – 29 

грудня). 

8. Шайба Руслана Федотенко не врятувала (К1. – 2006. – 29 

грудня). 

9. Вкрали пам’ятник Тарасу Шевченко (5-й. – 2007. – 2 січня). 

10. Індивідуальний підхід учителей (5-й. – 2007. – 2 січня). 

11. Багато роботи, багато клопот (НТА. – 2007. – 3 січня). 

12. Наші кореспонденти брали уроки у французького кухара (Н. 

– 2007. – 5 січня). 

13. Він знаходить потрібний ключ в Євангеліє (К1. – 2007. – 5 

січня). 

14. Він не впорався з керуванням свого мотоциклу (Н. – 2007. – 9 

січня). 

15. Мають бути враховані всі матеріальні збитки та шкоди (5-й. – 

2007. – 11 січня). 

16. Поїхала на обід з йорданським королем Абдаллой (5-й. – 

2007. – 14 січня). 

17. Неприємний запах з роту (ICTV. – 2007. – 17 січня). 

18. Похорони [Євгена Кушнарьова] призначені на тринадцяту 

годину (5-й. – 2007. – 17 січня). 

19. У центрі храму – молебен за вдалий курортний сезон (НТН. – 

2007. – 19 січня). 



20. Сторони досі не уклали контракт (5-й. – 2007. – 27 січня). 

21. Від мінус одного до плюс одного градусу (ЛТБ. – 2007. – 9 

лютого). 

22. Чорнила під угодою почали вицвітати на другий день після 

підписання (5-й. – 2007. – 11 лютого). 

23. Разом з оперативником Ігором сідає наш колега Ярослав (1+1. 

– 2007. – 13 лютого). 

24. З України на ту війну відрядили 160 тисяч солдат і офіцерів 

(5-й. – 2007. – 15 лютого). 

25. Депутати мають розійтися по домівкам (5-й. – 2007. – 22 

лютого). 

26. Довелося розкопувати із-під сніга свої автівки (НТН. – 2007. 

– 23 лютого). 

27. Забули старі образи і починають з чистого аркушу (5-й. – 

2007. – 24 лютого). 

28. Ігорові знадобилося декілька місяців та десять тисяч гривень 

(НТА. – 2007. – 25 лютого). 

29. Звільнили цілий поверх для можливих жертв обвалу будинка 

(5-й. – 2007. – 26 лютого). 

30. Юрія Кравченко ніхто не вбивав (5-й. – 2007. – 27 лютого). 

31. Вітаю, Тетяна! (5-й. – 2007. – 28 лютого). 

32. Це позиція сьогоднішнього українського уряда (5-й. – 2007. – 

1 березня). 

33. Найближче СТО тоді для “Ніссану” було у Хмельницькому 

чи в Києві (НТА. – 2007. – 2 березня). 

34. Всі переможники конкурсу отримали грамоти, грошові 

допомоги (Льв. ТБ. – 2007. – 7 березня). 

35. Полотна Айвазовського знову розвезуть по музеям (К1. – 

2007. – 12 березня). 

36. Хто не згоден з В’ячеславом Кириленко і чому? (5-й. – 2007. 

– 13 березня). 

37. Актриса з Луцьку Людмила Савоші (Р. – 2007. – 22 березня). 

38. Вітати Кінаха прийде його товариш по зрадам – Олександр 

Мороз (5-й. – 2007. – 24 березня). 

39. Вчителі, столярі і автослюсарі (Н. – 2007. – 25 березня). 

40. Бореться [препарат] з хронічною та алергічною нежиттю (5-й. 

– 2007. – 11 квітня). 

41. Раз у раз виправляють свого байкара (Л. – 2007. – 13 квітня). 

42. Проводжала знімальна група “Нашого репортеру” (Л. – 2007. 

– 20 квітня). 

43. Це просто заключна стадія процеса (5-й. – 2007. – 25 квітня). 

44. Як одне з альтернативних палив використовує шини (Льв. ТБ. 

– 2007. – 8 травня). 



45. Отже, не забувайте про вентиляцію легенів (Т. – 2007. – 14 

травня). 

46. Головний аргумент пана Ігора – нещодавній указ Президента 

Ющенка (К1. – 2007. – 14 травня). 

47. Ціна одного граму сяга 250 доларів (5-й. – 2007. – 15 травня). 

48. Прийшли потішити ока цвітом бузку (К1. – 2007. – 15 

травня). 

49. У кузовах більшості з них вирізано ідентифікаційні номера 

(Льв. ТБ. – 2007. – 15 травня). 

50. Його ціна може перевищити п’ять гривень за літру (Л. – 2007. 

– 18 травня). 

Б. 

1. У жорсткий робочий графік жодного з них поїздка до Львову 

не потрапила (У. – 2007. – 19 травня). 

2. Чайка “Спас” привітала грузин з незалежністю і повертається 

додому (К1. – 2007. – 28 травня). 

3. За цей час я позбавився хронічної нежиті (5-й. – 2007. – 7 

червня). 

4. Юлія Володимирівна, як ви почуваєте себе зараз? (ICTV. – 

2007. – 15 червня). 

5. Власники готелей зізнаються: “Задорого!” (СТБ. – 2007. – 20 

червня). 

6. Що ж вирішило РНБО? (5-й. – 2007. – 20 липня). 

7. Пряма мова Миколи Михальченко (НТН. – 2007. – 30 липня). 

8. Перед самим ЦВК ми бачили прихильників Андрія Данилко 

(5-й. – 2007. – 25 серпня). 

9. Вони принесли квіти для свого кумиру (5-й. – 2007. – 25 

серпня). 

10. Розпочинаємо з матеріалу Сергія Захарченко (Е. – 2007. – 29 

серпня). 

11. Нині завершують монтаж сцени для головного концерта (5-й. 

– 2007. – 1 вересня). 

12. Солдат і офіцерів годує приватна фірма (УТ-1. – 2007. – 5 

вересня). 

13. Самі похорони [Лучано Паваротті] транслюватимуть наживо 

провідні італійські канали (5-й. – 2007. – 7 вересня). 

14. Із такими цінами борща не звариш (5-й. – 2007. – 11 вересня). 

15. На цей об’єкт також претендують представники донецького 

бізнеса (5-й. – 2007. – 20 вересня). 

16. Завтра усі члени Центральної виборчої комісії роз’їдуться по 

регіонам (НТН. – 2007. – 21 вересня). 

17. Ці клапана не впоралися, бо були застарі (1+1. – 2007. – 15 

жовтня). 



18. Сьогодні в деякі дома вже повернулася електрика (1+1. – 

2007. – 15 жовтня). 

19. Все, що залишилося, розібрали по хатам самі мешканці (К1. – 

2007. – 16 жовтня). 

20. Рішення щодо оренди для будівництва готелей (Льв. ТБ. – 

2007. – 12 листопада). 

21. Там була ярмарка майстрів (5-й. – 2007. – 5 грудня). 

22. Скільки має зброї і солдат? (5-й. – 2007. – 12 грудня). 

23. Берлінські Санта-Клауси пересіли з оленей на мотоцикли (5-

й. – 2007. – 16 грудня). 

24. Нова головна біль кримських правоохоронців (ICTV. – 2007. 

– 18 грудня). 

25. Мусульмане святкують Курбан-байрам (5-й. – 2007. – 19 

грудня). 

26. Із частиною політиків ми пройшлися по магазинам (1+1. – 

2007. – 31 грудня). 

27. Жаль, що додому, у Британію, доведеться повертатись у 

пальто (5-й. – 2007. – 31 грудня). 

28. Насправді ж торік у Яремче відпочивальників було 

принаймні удвічі більше (1+1. – 2008. – 3 січня). 

29. Перевірять, як працюють керівництва вугільних підприємств 

(5-й. – 2008. – 3 січня). 

30. Поліція знову відкрила вогонь по протестувальникам (5-й. – 

2008. – 17 січня). 

31. Володимир Путін тим часом уже умовив болгарів (5-й. – 

2008. – 18 січня). 

32. У перших лавах послідовник Луценко – Володимир Ар’єв (Н. 

– 2008. – 22 січня). 

33. Розпізнає не лише номери автомобілей (5-й. – 2008. – 23 

січня). 

34. Армані запропонував у ансамблі короткі пальто (Н. – 2008. – 

18 лютого). 

35. Каталонцям пальця до роту не клади (Н. – 2008. – 18 лютого). 

36. Розташувалися дві великі і кілька малих наметів (5-й. – 2008. 

– 19 березня). 

37. Все ми бачили в його виконанні: і паси, і вихіди по флангу 

(УТ-1. – 2008. – 19 березня). 

38. Невідомі обстріляли з гранатомету зелену зону (5-й. – 2008. – 

31 березня). 

39. Поїхав в один з фешенебельних готелей (1+1. – 2008. – 31 

березня). 

40. Найкращими стали дівчата з Кам’янець-Подільська (Л. – 

2008. – 21 квітня). 



41. Спробували львів’яни заволодіти м’ячом (ЛТБ. – 2008. – 4 

травня). 

42. На сорок п’яту хвилину матча львів’яни поступаються (ЛТБ. 

– 2008. – 4 травня). 

43. Циганів не раз виганяла міліція (Л. – 2008. – 6 травня). 

44. Наради, що перемістилися в Європу з Сибірі (НТА. – 2008. – 

6 червня). 

45. В головній ролі – сама Сибір (І. – 2008. – 6 червня). 

46. Зирянов з м’ячом залишається (УТ-1. – 2008. – 10 червня). 

47. З’явився момент і в [Романа] Павлюченко (УТ-1. – 2008. – 10 

червня). 

48. Заплуталися тут Колер з Міланом Барошом (УТ-1. – 2008. – 

11 червня). 

49. Чи свідомо пробивав по воротам хорват? (УТ-1. – 2008. – 12 

червня). 

50. У румун буде два очка (УТ-1. – 2008. – 13 червня). 

В. 

1. Бог ти мій! Де ла Круз ще й технікою починає відзначатися 

(УТ-1. – 2008. – 13 червня). 

2. Бронювали заздалегідь номера в готелі (5-й. – 2008. – 14 

червня). 

3. Нога Дзамбротти потрапляє між ног Рібері (УТ-1. – 2008. – 17 

червня). 

4. Жартувати з Аршавіним, [Романом] Павлюченко, [Іваном] 

Саєнко, Жирковим не потрібно (УТ-1. – 2008. – 21 червня). 

5. Поважай господара, цінуй землю (ЛТБ. – 2008. – 23 червня). 

6. Бачите? Російські сектора (УТ-1. – 2008. – 26 червня). 

7. Приїхали команди з Києва, Рівного і Кривого Рога (Л. – 2008. – 

1 липня). 

8. Розповідають депутати кнесета (Н. – 2008. – 1 липня). 

9. Ми вже тут бачили Віталія Кличко (1+1. – 2008. – 3 липня). 

10. Де висять образа́ (5-й. – 2008. – 10 липня). 

11. Війна з курами чи війна курами? (1+1. – 2008. – 16 липня). 

12. Кур рубають – пір’я летить (1+1. – 2008. – 16 липня). 

13. Цукрового буряка більшість фірм сіяти не буде (1+1. – 2008. – 

18 липня). 

14. Плями мазути з’являються на воді (5-й. – 2008. – 18 липня). 

15. Браво, Володя! (ЛТБ. – 2008. – 19 липня). 

16. Знову будемо говорити “браво” Ігору Шуховцеву (УТ-1. – 

2008. – 19 липня). 

17. Дослідник навіть пам’ятає силу поштовха і кількість жертв 

(ЛТБ. – 2008. – 20 липня). 



18. Цим не переймаються лише ті, в кого нема закордонного 

паспорту (5-й. – 2008. – 20 липня). 

19. Тут ми також спілкувалися з другим секретарьом (5-й. – 2008. 

– 22 липня). 

20. Таким чином програма другого тура української прем’єр-ліги 

завершиться (У. – 2008. – 27 липня). 

21. Мінімум чотирнадцять гривень за півлітри горілки (5-й. – 

2008. – 28 липня). 

22. Підозрілий предмет накрили спеціальною колбою зі свинця 

(5-й. – 2008. – 30 липня). 

23. По частинкам зліпили один-єдиний (5-й. – 2008. – 31 липня). 

24. Олександр Турчинов пропонує стріляти по мародерам (5-й. – 

2008. – 2 серпня). 

25. Дуже багато фолів на межі або й за межою того, щоб 

призвести до ушкоджень (ТЕТ. – 2008. – 2 серпня). 

26. Його підопічні гратимуть до фінального свистку (У. – 2008. – 

27 серпня). 

27. Одні поїхали отримувати нагороди від Ющенко, ну, а інші – 

від Тимошенко (1+1. – 2008. – 29 серпня). 

28. Відбувається екуменічний молебен (5-й. – 2008. – 30 серпня). 

29. Вона відкинула звинувачення в етнічних чистках грузин (5-й. 

– 2008. – 10 вересня). 

30. Премію вручають аж ніяк не за результатами продаж (24. – 

2008. – 11 вересня). 

31. Спростовують чутки про книжкову ярмарку (ЛТБ. – 2008. – 

11 вересня). 

32. Радять прийти на книжкову ярмарку та побачити все своїми 

очима (ЛТБ. – 2008. – 11 вересня). 

33. Сімдесят сім відсотків грузин сказали НАТО: “Так” (5-й. – 

2008. – 11 вересня). 

34. Африка, Південна і Центральна Америки. Ці континенти 

компанія вже підкорила (НТА. – 2008. – 13 вересня). 

35. На слизькій від доща дорозі зазнав аварії автобус (5-й. – 2008. 

– 14 вересня). 

36. Продовжуємо нашу екскурсію із правозахисником Ігором 

Луценком (ICTV. – 2008. – 14 вересня). 

37. Вибудовується похідний шатер (ТЕТ. – 2008. – 14 вересня). 

38. Ми починаємо з нічьї (ТЕТ. – 2008. – 17 вересня). 

39. Доведеться пройти курси водія тролейбуса чи трамваю (ЛТБ. 

– 2008. – 18 вересня). 

40. Максимально висока температура, максимально сильна 

нежить (У. – 2008. – 20 вересня). 

41. Останні секунди поєдинка (МС. – 2008. – 21 вересня). 



42. Ніяких поцілунків та обійм на людях (5-й. – 2008. – 22 

вересня). 

43. Оцей правий хук Володимира Кличко (К1. – 2008. – 24 

вересня). 

44. Це мрія міністра транспорта Йосипа Вінського (СТБ. – 2008. 

– 25 вересня). 

45. Вдень стовпчик термометра підніметься до двадцяти одного 

градусу (5-й. – 2008. – 27 вересня). 

46. Воювали разом із шведським корольом, якого також звали 

Карл, але Дванадцятий (1+1. – 2008. – 30 вересня). 

47. Шевчук – назад, на [захисника] Іщенко (У. – 2008. – 1 

жовтня). 

48. Матч у Донецькє залишився за гірниками (У. – 2008. – 1 

жовтня). 

49. П’ятов б’є. І знов до рук опонента – Віктор Вальдеса (У. – 

2008. – 1 жовтня). 

50. Порушує правила на підступах до штрафного майданчику 

Даріо Срна (У. – 2008. – 1 жовтня). 

Г. 

1. Літак у неї з-під носу забрав президент (5-й. – 2008. – 2 

жовтня). 

2. Третій тайм двоматчевої дуелі між “Металістом” і 

“Бешикташом” завершено (УТ-1. – 2008. – 2 жовтня). 

3. На жаль, сьогодні Чернівці побачать лише копію цього 

документу (5-й. – 2008. – 4 жовтня). 

4. Доведе свою серію до ювілейного показнику (УТ-1. – 2008. – 4 

жовтня). 

5. Друга [розповідь] – про поета Ілля Рєзника (ТЕТ. – 2008. – 7 

жовтня). 

6. НБУ затвердило новий курс гривни щодо долара (24. – 2008. – 

7 жовтня). 

7. Молодець, Андрюша! (У. – 2008. – 11 жовтня). 

8. Нігерійське Страхіття вважає, що це останній бій Віталія 

Кличко (І. – 2008. – 12 жовтня). 

9. Розвиток скандалу навколо вантажа народився вже в Україні 

(5-й. – 2008. – 12 жовтня). 

10. Інформацію по крихтам збирав Олексій Братущак (5-й. – 

2008. – 15 жовтня). 

11. Це підприємство спеціалізується на вирощуванні овочей (1+1. 

– 2008. – 16 жовтня). 

12. Мірча Луческу випускає Ігора Дуляя (У. – 2008. – 18 жовтня). 

13. Гресь вивела моделей у легких пальто (5-й. – 2008. – 19 

жовтня). 



14. Пропускає короткочасні сонячні проміння (ЛТБ. – 2008. – 19 

жовтня). 

15. Від зайвих децибел може розболітись голова (Л. – 2008. – 23 

жовтня). 

16. Роботи з кераміки, бронзи, метала та навіть скла (Л. – 2008. – 

23 жовтня). 

17. Урожай соняшника в Україні чималий (1+1. – 2008. – 23 

жовтня). 

18. Президент Хорватії відправив у відставку міністра 

внутрішніх справ та главу мін’юста (5-й. – 2008. – 24 жовтня). 

19. Один гол відділяє від нічиї (УТ-1. – 2008. – 25 жовтня). 

20. Всі, мабуть, чекають Олександра Головко (У. – 2008. – 26 

жовтня). 

21. Хто буде наступним суперником Володимира Кличко? (К1. – 

2008. – 27 жовтня). 

22. Воронін приїжджав лише раз – на похорони матері (5-й. – 

2008. – 3 листопада). 

23. РНБОУ визнав дії Кабміну щодо цього незадовільними (5-й. – 

2008. – 7 листопада). 

24. Назалонг – перемога над нежиттю (Н. – 2008. – 8 листопада). 

25. На сайті Верховної Ради з’явилась напис (5-й. – 2008. – 11 

листопада). 

26. Змінили форму голосування з бюлетнів на картки (5-й. – 

2008. – 12 листопада). 

27. Він родом з Житомирщини, з Новоград-Волинського (УТ-1. – 

2008. – 15 листопада). 

28. Супроводжують його понад дві тисячі солдат королівської 

армії (5-й. – 2008. – 15 листопада). 

29. Із м’ячом були динамівці (У. – 2008. – 16 листопада). 

30. Без дотика (У. – 2008. – 16 листопада). 

31. Витрачати державні кошти на нові “рога і копита” уряд не 

збирається (5-й. – 2008. – 16 листопада). 

32. Акцентовано будуть працювати лише по грубим порушенням 

(5-й. – 2008. – 17 листопада). 

33. Вони остаточно переїдуть до Білого дома (СТБ. – 2008. – 19 

листопада). 

34. Прогризи, будь ласка, оцей мішочок (М1. – 2008. – 24 

листопада). 

35. Папа Гуйє – король другого поверха (УТ-1. – 2008. – 27 

листопада). 

36. Не відчувається, що тремтять колінки в гравців “Металіста” 

(УТ-1. – 2008. – 27 листопада). 



37. Путін не лише привітав її з днем народженням, але й нагадав 

про борги за газ (5-й. – 2008. – 27 листопада). 

38. Наразі лижний сезон на Львівщині відкрито лише на “Захар 

Беркуті” (Л. – 2008. – 28 листопада). 

39. Пізніше почали говорити про можливу продаж крейсера (5-й. 

– 2008. – 2 грудня). 

40. Наомі Кемпбелл окремо відзначила дівчину по багатьом 

параметрам (М1. – 2008. – 2 грудня). 

41. Відчуття стиля та смаку (5-й. – 2008. – 2 грудня). 

42. Можуть перевезти лише півлітри горілки (Л. – 2008. – 3 

грудня). 

43. Втратили [м’яч] ЦСКА в центрі поля (МС. – 2008. – 4 

грудня). 

44. Не всі вчаться заради диплому та наукового ступеня (Льв. ТБ. 

– 2008. – 4 грудня). 

45. Ганятися по обмінникам за доларом – справа невдячна (5-й. – 

2008. – 7 грудня). 

46. Не буває дима без вогню (ПД. – 2008. – 7 грудня). 

47. Чотири хвилини компенсує Майк Райлі до основного часу 

другого тайма (У. – 2008. – 9 грудня). 

48. На думку політолога Володимира Фесенко, такий сценарій 

можливий (5-й. – 2008. – 13 грудня). 

49. Почнемо з дослідження острову (НТА. – 2008. – 13 грудня). 

50. Не дуже пощастило Олексію Бутенко (1+1. – 2008. – 14 

грудня). 

Ґ. 

1. Вистачило домашньої нічиї (5-й. – 2008. – 14 грудня). 

2. Позбавити Ігора Зварича посади судді (Н. – 2008. – 15 грудня). 

3. Передала Асошіейтед Пресс компроментуючу запис (5-й. – 

2008. – 15 грудня). 

4. Близько трьох кілограм в одному виробі (ЛТБ. – 2008. – 15 

грудня). 

5. Заборгованість по зарплатам. Хто захистить робітників у 

скрутний час? (5-й. – 2008. – 16 грудня). 

6. Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом 

отримання хабаря у особливо великих розмірах (1+1. – 2008. – 18 

грудня). 

7. Суддю Ігора Зварича звинувачують в отриманні хабаря (5-й. – 

2008. – 18 грудня). 

8. Був час, аби звикнути до Португалії, звикнути  до клімата (УТ-

1. – 2008. – 18 грудня). 

9. Вдень – від восьми до одного градусу нижче нуля (5-й. – 2008. 

– 21 грудня). 



10. Чи дотрималися румунці всіх вимог? (5-й. – 2008. – 21 

грудня). 

11. “Мрія” може прислужитися замість першої ступені 

ракетоносія (5-й. – 2008. – 21 грудня). 

12. Депутатка цього року була однією з експертів “Книги року 

ВВС” (5-й. – 2008. – 21 грудня). 

13. Це шматочки прісного хлібу (5-й. – 2008. – 24 грудня). 

14. У сесійній залі парламента б’ютівці цілий день про щось 

шепочуться з регіоналами (СТБ. – 2008. – 24 грудня). 

15. Наскільки криза вдарила по їхнім намірам? (5-й. – 2008. – 27 

грудня). 

16. Повернемося до новин на ринку будівництву (UBC. – 2008. – 

29 грудня). 

17. Скільки потрібно румунців, аби з’їсти одну сосиску? (К1. – 

2008. – 29 грудня). 

18. Сьогодні у Спарвудській церкві відслужать молебен (5-й. – 

2008. – 30 грудня). 

19. До ефіра – сім секунд (СТБ. – 2008. – 31 грудня). 

20. Взяти бика за рога (5-й. – 2008. – 31 грудня). 

21. Політична криза вдарить по українцям набагато більше, ніж 

економічна (24. – 2009. – 1 січня). 

22. Білл Клінтон та його дружина, майбутня віце-президент 

Хілларі Клінтон (5-й. – 2009. – 1 січня). 

23. Зібралися біля пам’ятнику Тараса Шевченка (1+1. – 2009. – 1 

січня). 

24. Мешканці західного берегу вирушили до Єрусалиму (5-й. – 

2009. – 2 січня). 

25. Сторінки обміну речима переживають справжній бум (5-й. – 

2009. – 3 січня). 

26. Сергія Назаровича [Бубку] включено до Книги рекордів 

Гіннессу (ПД. – 2009. – 9 січня). 

27. Ще раніше з владою Єгипта зустрічалися ізраїльтяни (5-й. – 

2009. – 10 січня). 

28. Дякую, Оля! Це Ольга Пахар (1+1. – 2009. – 12 січня). 

29. Колектив “Репортеру” бажає вам дзвінких щедрівок та 

усіляких гараздів (Льв. ТБ. – 2009. – 13 січня). 

30. По завершенні Кубку світу українську збірну чекає чемпіонат 

світу (НТА. – 2009. – 13 січня). 

31. Європа й так використовує енергію вітра, сонця та води 

(ICTV. – 2009. – 14 січня). 

32. Олег Азаров родом зі Львову (СТБ. – 2009. – 14 січня). 

33. Його застрелили на балконі його номеру в готелі (К1. – 2009. 

– 15 січня). 



34. Він мав прийти на зміну Ігора Рибакова (5-й. – 2009. – 15 

січня). 

35. Товщина дисплею не перевищує одного сантиметру (ПД. – 

2009. – 17 січня). 

36. За інформацією Ігора Бакая, іншим спірним питанням є ціна 

на газ (5-й. – 2009. – 17 січня). 

37. Були взяті [кошти] у кредит у німецького банка (ПД. – 2009. – 

18 січня). 

38. Маша! Я вас вітаю! (1+1. – 2009. – 19 січня). 

39. Це все, що доступно з берегу (К1. – 2009. – 19 січня). 

40. Дякую, Лєна! Олена Кузнецова з Житомирщини (1+1. – 2009. 

– 21 січня). 

41. Понад півроку авторка [Анжеліка Рудницька] була прикутою 

до ліжку (5-й. – 2009. – 21 січня). 

42. Дії Ізраїля в секторі Ґаза можна оцінити як воєнні злочини (5-

й. – 2009. – 22 січня). 

43. Це є злочином середнього ступеню тяжкості (5-й. – 2009. – 25 

січня). 

44. Черепа та скелети просто валяються по квартирі (ТЕТ. – 2009. 

– 25 січня). 

45. Далі дивіться прем’єри від нашого інформаційного партнеру 

(ЛТБ. – 2009. – 26 січня). 

46. Вірогідний дефолт ще одного банку “Надри” (5-й. – 2009. – 

26 січня). 

47. Виступив заступник голови Секретаріата Президента Ігор 

Пукшин (ТВі. – 2009. – 26 січня). 

48. Шматочки тунця зі спаржою (1+1. – 2009. – 27 січня). 

49. По ту сторону радіоприймача, телефона (ТЕТ. – 2009. – 27 

січня). 

50. Я вам дуже дякую, Олена Анатоліївна (UBC. – 2009. – 29 

січня). 

 

Завдання 7. Знайти в уривках текстів, що пролунали в прямому ефірі, 

помилки в мовностилістичному використанні прикметників 

та утворених від них прислівників. Виправити хиби. 

А. 

1. Єрусалим часів Ісуса був значно вражаючішим, ніж зараз (К1. 

– 2007. – 5 січня). 

2. І ще дехто пострашніше (Н. – 2007. – 15 січня). 

3. Заходи безпеки са́мі звичайні (1+1. – 2007. – 30 січня). 

4. Зараз ви побачите са́ме цікаве (ICTV. – 2007. – 27 лютого). 

5. Українські діти більш активніше сприймають (Р. – 2007. – 5 

березня). 



6. Земля – чи не найдорогший товар в столиці (1+1. – 2007. – 15 

березня). 

7. Навіть самим працьовитим платять дуже низьку платню (СТБ. 

– 2007. – 28 серпня). 

8. Ми неодноразово ще будемо повертатися до цієї тематики і 

розглядати більш детальніше (ПД. – 2008. – 14 січня). 

9. Як зросте у дві тисячі восьмому середня заробітня плата? (Р. – 

2008. – 21 січня). 

10. Якщо можеш, тут більш конкретніше (ПД. – 2008. – 28 січня). 

11. Дадуть змогу творчим людям не тільки отримати прибутки, 

але й більш ширше презентувати унікальність Львівщини (НТА. – 

2008. – 29 січня). 

12. Вони виготовлені за технологією, яка так і називається – 

природній дотик (НТА. – 2008. – 30 січня). 

13. “Шахтар” ще більш упевненіше розпочав (У. – 2008. – 15 

березня). 

14. Рахунок 1:1 був би більш прийнятнішим (У. – 2008. – 15 

березня). 

15. Клас гравців у харків’ян таки повищий (УТ-1. – 2008. – 13 

квітня). 

16. Шляхами Гашевського героя [Швейка] (Н. – 2008. – 29 

квітня). 

17. Антоніо Кассано – гравець, більш схильніший до атаки (УТ-1. 

– 2008. – 9 червня). 

18. Про турнірну таблицю і про розклади в групі – більш 

докладніше (УТ-1. – 2008. – 11 червня). 

19. Більш розгубленіше почали діяти австрійці (УТ-1. – 2008. – 

16 червня). 

20. З кожним матчем їх гра стає більш осмисленішою (УТ-1. – 

2008. – 18 червня). 

Б. 

1. Найвидовищна подія (5-й. – 2008. – 30 червня). 

2. Середня заробітня плата водія становить близько 1700 гривень 

(НТА. – 2008. – 1 липня). 

3. В кожній команді тільки зірки, а емоцій у них навіть побільше 

(Л. – 2008. – 2 липня). 

4. Яка з цих ланок в Україні са́ма проблематична? (5-й. – 2008. – 

4 липня). 

5. Са́мому металевому, залізному, як його називають, гравцеві 

потрібна допомога (УТ-1. – 2008. – 19 липня). 

6. Са́мий перший такий стандарт привів до успіху (УТ-1. – 2008. 

– 19 липня). 



7. Від “Кривбасу” можна чекати куди кращих результатів, ніж у 

попередній першості (УТ-1. – 2008. – 26 липня). 

8. Зустріч Алексія ІІ була набагато менш урочистішою, ніж 

Варфоломія І (5-й. – 2008. – 26 липня). 

9. Все-таки у “Таврії” сил побільше (УТ-1. – 2008. – 26 липня). 

10. Ще більш повільнішим став темп у другому таймі (У. – 2008. 

– 27 серпня). 

11. ТСН розговорила чи не найвтаємничену службу України 

(1+1. – 2008. – 7 вересня). 

12. Найслов’янська третя група (МС. – 2008. – 11 вересня). 

13. Там формулювання більш жорсткіше (5-й. – 2008. – 11 

вересня). 

14. Команда все-таки більш досвідченіша (У. – 2008. – 21 

вересня). 

15. Парламентські вибори будуть найдемократичними та 

найвідкритішими в історії Білорусі (5-й. – 2008. – 26 вересня). 

16. Група ця, умовно кажучи, більш активніша (5-й. – 2008. – 10 

жовтня). 

17. Ця дата – 11 жовтня – більш вдаліша і фартовіша для збірної 

України, ніж невдала (У. – 2008. – 11 жовтня). 

18. Йому [судді] було значно краще помітніше, аніж нам з вами 

(У. – 2008. – 11 жовтня). 

19. Якщо вийде Андрій Воронін, тоді про це [розповімо] більш 

детальніше (У. – 2008. – 11 жовтня). 

20. Вони ж і так не самі бідні організації (UBC. – 2008. – 21 

жовтня). 

В. 

1. Знайти роботу дедалі все важче (Н. – 2008. – 22 жовтня). 

2. Підвищення мінімальної заробітньої платні відклали на два 

роки (УТ-1. – 2008. – 29 жовтня). 

3. Руйнівне природнє явище трусило країну [Пакистан] в дві 

тисячі п’ятому (5-й. – 2008. – 29 жовтня). 

4. Гарного вам настрою та лише приємних погодніх сюрпризів 

(ЛТБ. – 2008. – 9 листопада). 

5. Хлопець мріє про іншу, більш відвертішу виставку (Льв. ТБ. – 

2008. – 11 листопада). 

6. На пенсію відпускатимуть у більш старшому віці (1+1. – 2008. 

– 12 листопада). 

7. Вирішальною є не природня обдарованість, а щоденна праця 

(Л. – 2008. – 14 листопада). 

8. У першому таймі, на мій погляд, Мілевський кращий у складі 

“Динамо” (У. – 2008. – 16 листопада). 



9. Офіційного статусу безробітнього працівник набуде лише 

через три місяці (ЛТБ. – 2008. – 26 листопада). 

10. Цього разу вже більш надійніше грають (У. – 2008. – 26 

листопада). 

11. Напевно, все-таки рахунок 5:0 більш симпатичніший, ніж 6:0 

(У. – 2008. – 26 листопада). 

12. Це природня реакція українців на знецінення гривні (5-й. – 

2008. – 22 грудня). 

13. На виставу навіть приніс дідовий орден (1+1. – 2008. – 26 

грудня). 

14. Давайте почнемо від зворотнього (5-й. – 2008. – 29 грудня). 

15. Вони яскравіші вигадки (І. – 2009. – 3 січня). 

16. Залишається лише сподіватися, що Вогняний Бик, рік якого 

розпочався, буде до нас більш прихильнішим (НТА. – 2009. – 4 січня). 

17. Зміни в ньому позначаються на комунікації та на погодніх 

умовах на Землі (НТА. – 2009. – 20 січня). 

18. Є серйозний зворотній бік медалі (ТЕТ. – 2009. – 20 січня). 

19. Зміни у зв’язку з виникненням нової надпотужньої держави 

(ПД. – 2009. – 22 січня). 

20. Відкрили гарячу лінію з питань невиплати заробітньої плати 

(ЛТБ. – 2009. – 26 січня). 

Г. 

1. Оцей короткий номер – для мобільних телефонів, а оцей 

подовший – для домашніх (Е. – 2009. – 27 січня). 

2. Визначатимуть погодній прогноз на весну (Льв. ТБ. – 2009. – 

28 січня). 

3. Вони домагаються збільшення заробітньої плати (І. – 2009. – 

29 січня). 

4. Ця сума лише на са́ме необхідне (1+1. – 2009. – 3 лютого). 

5. Через активність талібів він стає дедалі небезпечним (ТВі. – 

2009. – 6 лютого). 

6. Захист в природніх умовах [зубрів] (Л. – 2009. – 9 лютого). 

7. Він значно менш результативніший (У. – 2009. – 11 лютого). 

8. Тепер про найзначущу подію (5-й. – 2009. – 12 лютого). 

9. Вісім подружних пар у Гонконзі змагалися (СТБ. – 2009. – 12 

лютого). 

10. Найвеличезніший кредит в історії (СТБ. – 2009. – 16 лютого). 

11. Ми працюємо разом і більш простіше (Л. – 2009. – 17 

лютого). 

12. У пригоді став нещодавний подарунок американських гостей 

(5-й. – 2009. – 17 лютого). 

13. Новинка не лише дозволяє економити на патронах, але й 

робити навчання більш ефективнішими (1+1. – 2009. – 17 лютого). 



14. Футбольна весна в Донецьку приходить раніше, ніж весна 

природня (У. – 2009. – 19 лютого). 

15. Справа стане удвічі прибутковою (СТБ. – 2009. – 20 лютого). 

16. Слід очікувати ще більш скрутніше становище (І. – 2009. – 20 

лютого). 

17. Ну, зараз він покраще пробив, ніж у першому таймі (ТЕТ. – 

2009. – 24 лютого). 

18. Місцеве населення здебільшого безробітнє (1+1. – 2009. – 24 

лютого). 

19. “Сампа” має більш ретельніше ставитися до таких моментів 

(УТ-1. – 2009. – 26 лютого). 

20. У “Роми” – побільше: шість ударів (ТЕТ. – 2009. – 11 

березня). 

Ґ. 

1. “Кривбас” в матчі проти “Карпат” в значно більш кращій 

готовності знаходиться (УТ-1. – 2009. – 14 березня). 

2. Хлопці стали більш чемнішими (5-й. – 2009. – 14 березня). 

3. Українців буде куди більше (ПА. – 2009. – 21 березня). 

4. Шанувальники прадавних обрядів (1+1. – 2009. – 23 березня). 

5. У мене може бути тільки одна краща подруга (MTV. – 2009. – 

27 березня). 

6. Зворотнього шляху в Дране не було (К1. – 2009. – 3 квітня). 

7. Тут треба бути більш політкоректнішим (І. – 2009. – 3 квітня). 

8. Насправді зараз темп навіть покраще у футболістів Жозуальду 

Перейри (ТЕТ. – 2009. – 7 квітня). 

9. У “Дніпра” будуть трохи ігри полегші (ТЕТ. – 2009. – 11 

квітня). 

10. Зараз на правому фланзі більш активніший Едмар (УТ-1. – 

2009. – 12 квітня). 

11. Кращий гравець світу і Європи, чинний, забив [про К. 

Рональду] (У. – 2009. – 15 квітня). 

12. І в нього [м’яча] зворотнє обертання (У. – 2009. – 16 квітня). 

13. Виходить вперед, щоб якомога подалі вибити м’яч (У. – 2009. 

– 16 квітня). 

14. Аби тільки більш обережніше команда діяла (У. – 2009. – 16 

квітня). 

15. Несподіваний снігопад порушив дорожне та повітряне 

сполучення [титр] (24. – 2009. – 18 квітня). 

16. Вони стають дедалі екстравагантними (Мх. – 2009. – 21 

квітня). 

17. З напутним словом [проводжають у армію] (К1. – 2009. – 22 

квітня). 



18. Є природній вміст урану та стронцію (Льв. ТБ. – 2009. – 22 

квітня). 

19. Гравець “Шахтаря”. Якщо більш точніше, то “Шахтаря-2” (Ф. 

– 2009. – 25 квітня). 

20. Він [графік] значно менш напруженіший (Ф. – 2009. – 25 

квітня). 

 

Завдання 8. Знайти в уривках текстів, що пролунали в прямому ефірі, 

помилки в мовностилістичному використанні числівників 

та складних слів з першим числівниковим компонентом. 

Виправити хиби. 

А. 

1. Коментарі, які надходять з Білорусі, суперечать одне одному 

(К1. – 2007. – 8 січня). 

2. Вдалося захистити права понад чотириста осіб (ЛТБ. – 2007. – 

1 лютого). 

3. Понад шістдесять відсотків незахищеної верстви залишиться 

без транспорту (НТА. – 2007. – 1 лютого). 

4. Про повну незалежність двомамільйонного краю не йдеться 

(Н. – 2007. – 2 лютого). 

5. У колегію приймали хлопчиків десять-п’ятнадцять років 

[йдеться про їхній вік] (ЛТБ. – 2007. – 6 лютого). 

6. Він сидить у школі з півдев’ятої ранку (ЛТБ. – 2007. – 8 

лютого). 

7. На пожежах врятували двадцять четверо осіб, з них двоє дітей 

(Л. – 2007. – 9 лютого). 

8. Бюджет України виконали на 104 відсотка (ICTV. – 2007. – 9 

лютого). 

9. Із сорок одного депутата залишили фракцію вісімнадцять 

(НТН. – 2007. – 11 лютого). 

10. Вісімдесят вісім на двенадцять – розподіл голосів (5-й. – 

2007. – 11 лютого). 

11. З’явилася на обкладинках більше, ніж шести чоловічих 

журналів (ТЕТ. – 2007. – 11 лютого). 

12. Працює шістдесять три особи (Р. – 2007. – 12 лютого). 

13. Від шестиста до восьмиста гривень – найдешевші похорони в 

Україні (1+1. – 2007. – 13 лютого). 

14. Обидвох довго обговорюють, а результат нульовий (5-й. – 

2007. – 22 лютого). 

15. Налітав більше трьохста годин (1+1. – 2007. – 22 лютого). 

16. Засудили до дев’яносто років позбавлення волі (5-й. – 2007. – 

23 лютого). 



17. Змагалися близько ста восьмидесяти атлетів з усіх областей 

України (НТА. – 2007. – 23 лютого). 

18. Вартість абонементу – від шестидесяти гривень (НТА. – 2007. 

– 23 лютого). 

19. Епідемічний поріг майже в півтори рази перевищував норму 

(НТА. – 2007. – 27 лютого). 

20. Затримали дві вантажні автомобілі з причіпами (Льв. ТБ. – 

2007. – 27 лютого). 

21. Виділили більше семиста тисяч гривень (Л. – 2007. – 28 

лютого). 

22. У тисячу вісімсот сорок другому році площа вже називалася 

Марійською (Л. – 2007. – 1 березня). 

23. Ціновий діапазон від п’яти тисяч до ста п’ятидесяти тисяч 

(НТА. – 2007. – 1 березня). 

24. Падіння перевищило два з половиною відсотка (К1. – 2007. – 

5 березня). 

25. Із п’ятистами та тисячею на рахунку (24. – 2007. – 5 березня). 

26. Привітання жінок-штурмовиків із Восьмим березням (НТН. – 

2007. – 5 березня). 

27. У кожному екіпажі – два учасника (5-й. – 2007. – 8 березня). 

28. Заборону зняли в середині восьмидесятих (УТ-1. – 2007. – 9 

березня). 

29. У списку цього року – аж два львів’янини (ЛТБ. – 2007. – 9 

березня). 

30. Сесія почалася в десятій ранку (5-й. – 2007. – 13 березня). 

31. Волинському театру – шістдесять років (Р. – 2007. – 22 

березня). 

32. Пострілів було двоє (5-й. – 2007. – 27 березня). 

33. Кілька сотен стоять на вулиці Лютеранській (5-й. – 2007. – 30 

березня). 

34. За Черновецького проголосувало більше чотирьохсот 

п’ятидесяти тисяч киян (К1. – 2007. – 4 квітня). 

35. Ви бачите близько шести прапорів (5-й. – 2007. – 4 квітня). 

36. Він же чотирьохсот п’ятдесята людина в космосі (5-й. – 2007. 

– 7 квітня). 

37. Ціна знизилась більш ніж на сімдесять копійок (НТА. – 2007. 

– 9 квітня). 

38. Тридцять кілограм аміаку вилилося з цистерн (Льв. ТБ. – 

2007. – 17 квітня). 

39. Трьохкімнатна сихівська квартира стала відображенням 

Наталчиного характеру (ЛТБ. – 2007. – 18 квітня). 

40. Квітень тисячу дев’ятсот вісімдесят шостого року (НТН. – 

2007. – 26 квітня). 



41. Одна година двадцять три хвилини ночі (НТН. – 2007. – 26 

квітня). 

42. За два роки йому завинили близько п’ятидесяти тисяч 

гривень (НТН. – 2007. – 6 травня). 

43. Обдзвонили близько шістдесят поліцейських відділків (Т. – 

2007. – 7 травня). 

44. Шість гривень п’ятдесять копійок за десять вареників (НТА. 

– 2007. – 14 травня). 

45. Покер вона опанувала всього за пару тижнів (К1. – 2007. – 15 

травня). 

46. Її продають за двісті – двісті п’ятдесять гривень (НТА. – 2007. 

– 16 травня). 

47. Наразі дозволили лише трьохстам (Р. – 2007. – 16 травня). 

48. В сьомій годині розпочнеться програма “Майдан” з Данилом 

Яневським (5-й. – 2007. – 20 травня). 

49. Мороз пропонує сто п’ятидесяти одному обранцеві скласти 

повноваження (НТН. – 2007. – 23 травня). 

50. Останній раз експерти перевіряли АЕС ще в двітисячному 

році (ПД. – 2007. – 28 травня). 

Б. 

1. Кирило Бистряков уже готує новини, які ви побачите у десятій 

(5-й. – 2007. – 7 червня). 

2. Цього року виповнилося сто сімдесять років від виходу 

альманаху “Русалка Дністрова” (ЛТБ. – 2007. – 7 червня). 

3. На зустрічі планують підписати близько дванадцяти угод (5-й. 

– 2007. – 8 червня). 

4. Сьогодні у Львові працюють близько півтора тисячі малих 

архітектурних форм (Л. – 2007. – 11 червня). 

5. Від сьогодні гарячу воду подають до вісімсот сімдесяти 

будинків (НТА. – 2007. – 13 червня). 

6. Ремонт понад сто сімдесяти кілометрів доріг (НТА. – 2007. – 

21 червня). 

7. Кворум забезпечили тільки два представника від опозиції (5-й. 

– 2007. – 25 червня). 

8. Більше восьмидесяти чоловік заарештовано (24. – 2007. – 26 

червня). 

9. Відстань між сидіннями сягає шестидесяти восьми сантиметрів 

(5-й. – 2007. – 27 червня). 

10. Виробляють біля восьми препаратів різної дії (НТА. – 2007. – 

27 червня). 

11. До сімдесят однієї особи зросла кількість хворих (5-й. – 2007. 

– 30 червня). 

12. Комфорт і ціни – одне задоволення (1+1. – 2007. – 5 липня). 



13. Тринадцятеро кілограм риби зловили сто десятеро учасників 

змагань (5-й. – 2007. – 8 липня). 

14. Створить сімдесять нових робочих місць (НТА. – 2007. – 11 

липня). 

15. Її виконують чотири десятка ді-джеїв (5-й. – 2007. – 14 

липня). 

16. Мав силу [землетрус] п’ять цілих шість десятих балів (5-й. – 

2007. – 16 липня). 

17. Обидва водія відбулися переляком (1+1. – 2007. – 16 липня). 

18. За борги арештовано майже шістдесять квартир (Л. – 2007. – 

20 липня). 

19. Воно [село] знаходиться у вісьмистах метрах від місця аварії 

(ICTV. – 2007. – 20 липня). 

20. Зняв [І. Берґман] понад п’ятдесяти фільмів (Н. – 2007. – 30 

липня). 

21. Фестиваль назбирав півтора тисячі народу (НТН. – 2007. – 31 

липня). 

22. Відбуваються офіційні перегони на чотириста два метра 

(НТА. – 2007. – 4 серпня). 

23. У класі двигуна до сто одного і чотири літра (НТА. – 2007. – 4 

серпня). 

24. Їх у тисячу дев’ятсот вісімнадцятому розстріляли більшовики 

(І. – 2007. – 28 вересня). 

25. Ціна може зрости від ста тридцяти до двоста тридцяти (СТБ. 

– 2007. – 9 жовтня). 

26. Вже цього тижня два підрядника приступають до роботи 

(НТА. – 2007. – 9 жовтня). 

27. Ці ворота були збудовані у тисячу вісімсот сімдесятому році 

(І. – 2007. – 10 жовтня). 

28. Коштує [МКС] більше ста мільярда доларів (НТН. – 2007. – 

13 жовтня). 

29. У 2,6 рази зросла кількість релігійних організацій (1+1. – 

2007. – 19 жовтня). 

30. Вона [перевірка] проводиться дуже ретельно. Триватиме ще 

два-три тижня (1+1. – 2007. – 19 жовтня). 

31. Тридцять чотири курдських бойовиків (5-й. – 2007. – 23 

жовтня). 

32. Злочинці втекли біля п’ятої години ранку (ICTV. – 2007. – 23 

жовтня). 

33. Впродовж перших двух чвертей на майданчику точилася 

гостра боротьба (НТА. – 2007. – 30 жовтня). 

34. За рік беруть участь у близько двохсот заходах державного 

рівня (5-й. – 2007. – 10 листопада). 



35. Приїхали біля півтисячі євреїв (5-й. – 2007. – 9 грудня). 

36. Побачимось за пару хвилин (УТ-1. – 2007. – 17 грудня). 

37. Цю традицію, якій вже більше п’ять тисяч років гуни 

принесли в Європу (ЛТБ. – 2007. – 19 грудня). 

38. Сума сягнула шестиста мільйонів гривень (Л. – 2007. – 19 

грудня). 

39. Зросла у півтори рази (НТА. – 2007. – 31 грудня). 

40. За них вимагали від восьмидесяти до двохсот гривень (5-й. – 

2008. – 1 січня). 

41. За нього готові проголосувати більш ніж п’ятдесят чотири 

відсотка виборців (5-й. – 2008. – 2 січня). 

42. Дистанція лише три метра (Н. – 2008. – 2 січня). 

43. Виховують троє і більше дітей (Льв. ТБ. – 2008. – 11 січня). 

44. Одному з батьків надаватимуть трьохмісячну відпустку (5-й. 

– 2008. – 12 січня). 

45. Вона [програма] включає два банківських кредита (5-й. – 

2008. – 14 січня). 

46. Над цим полотном він працював у тисячу п’ятсот третьому 

році (Т. – 2008. – 16 січня). 

47. Підсумки будемо підбивати в двадцятій годині (5-й. – 2008. – 

21 січня). 

48. У Запоріжжі сьогодні померла семидесятисемирічна жінка 

(ICTV. – 2008. – 22 січня). 

49. Загинуло близько восьмиста осіб (5-й. – 2008. – 27 січня). 

50. Архів отримає чотири з половиною мільйонів з державного 

бюджету (Л. – 2008. – 28 січня). 

В. 

1. Це сталося у сімнадцять годин п’ятнадцять хвилин (СТБ. – 

2008. – 5 лютого). 

2. Термометр вкаже на позначку мінус два – мінус чотири 

градусів (ЛТБ. – 2008. – 14 лютого). 

3. Костюми часом важать до семи кілограм (5-й. – 2008. – 16 

лютого). 

4. Вони допомагають стерегти стадо із чотириста п’ятдесяти 

голів (НТА. – 2008. – 23 лютого). 

5. Пробний тест обійдеться від одинадцяти до п’ятидесяти 

гривень (УТ-1. – 2008. – 4 березня). 

6. “Мілан” не зіграв три матча чемпіонату (1+1. – 2008. – 4 

березня). 

7. Події тисячу дев’ятсот тридцять другого – тридцять третіх 

років Севастополь минули (5-й. – 2008. – 4 квітня). 

8. Став олімпійським чемпіоном з боротьби тисячу дев’ятсот 

шестидесятого року (5-й. – 2008. – 12 квітня). 



9. На ринку його можна перепродати у півтори рази дорожче 

(ЛТБ. – 2008. – 14 квітня). 

10. Висаджує понад п’ятдесять гектарів нових лісів (ЛТБ. – 2008. 

– 14 квітня). 

11. Для більше як двадцять шість тисяч школярів Львівщини 

пролунав останній дзвоник (НТА. – 2008. – 2 червня). 

12. Три тридцятип’ятирічних гравця (УТ-1. – 2008. – 11 червня). 

13. Всього два забитих м’яча в Павлюченка (УТ-1. – 2008. – 21 

червня). 

14. Два капітани зараз на ваших екранах, два воротаря (УТ-1. – 

2008. – 22 червня). 

15. Сьогодні їх кількість зменшилася до восьмиста (1+1. – 2008. – 

24 червня). 

16. Близько сто вісімдесят з них – це російські приватні літаки 

(УТ-1. – 2008. – 26 червня). 

17. Стоуну не вистачило трьох десятих секунд до рекорду (К1. – 

2008. – 27 червня). 

18. Зароблятиме близько двохста тисяч фунтів стерлінгів за 

тиждень (Н. – 2008. – 1 липня). 

19. Сьогодні за барель давали сто сорок три долара (СТБ. – 2008. 

– 1 липня). 

20. Відпочинуть п’ятьсот сорок дітей (НТА. – 2008. – 2 липня). 

21. В Україні мешкають близько сто п’ятдесяти тисяч угорців (5-

й. – 2008. – 7 липня). 

22. Свою останню роль – матері – Нонна Мордюкова зіграла у 

тисячу дев’ятсот дев’яносто восьмому році (УТ-1. – 2008. – 7 липня). 

23. Не до кінця розуміють здобуті за ці два дня вигоди (5-й. – 

2008. – 9 липня). 

24. Кожен банківський сейф замикається на два ключа (ПД. – 

2008. – 13 липня). 

25. У місті лахмітників більше ста семидесяти тисяч (Н. – 2008. – 

14 липня). 

26. Ціни будуть від п’ятиста до шестиста гривень (Л. – 2008. – 18 

липня). 

27. Шестидесятидев’ятирічна жінка зізнається, що було важко (5-

й. – 2008. – 18 липня). 

28. Макрідіс – двадцатий номер донецького “Металурга” (ЛТБ. – 

2008. – 19 липня). 

29. За кількістю конгрес [католицької молоді] перевершив навіть 

Олімпіаду двітисячного року (5-й. – 2008. – 20 липня). 

30. Виграв обидва одиночні зустрічі (К1. – 2008. – 21 липня). 

31. Також сторони подякували одне одному за плідну співпрацю 

(5-й. – 2008. – 22 липня). 



32. Захопили судно із двадцять одним членом екіпажу на борту 

(5-й. – 2008. – 22 липня). 

33. Просиділи в полоні півтори місяці (Н. – 2008. – 22 липня). 

34. Із п’ятидесяти тисяч італійських циган лише половина має 

громадянство (5-й. – 2008. – 24 липня). 

35. По суті, три форварда залишаються на полі у Олександра 

Заварова (УТ-1. – 2008. – 26 липня). 

36. За пару хвилин до фінального свистка вела в рахунку (ТЕТ. – 

2008. – 2 серпня). 

37. Два гравця кинулися під м’яч (МС. – 2008. – 31 серпня). 

38. Тридцять одна з половиною хвилини позаду (ТЕТ. – 2008. – 

31 серпня). 

39. Обидві рішення СДП стали несподіванкою для експертів (5-й. 

– 2008. – 7 вересня). 

40. Зробив подарунок місцевій школі – Енциклопедію 

українознавства, яку видали за кордоном у шестидесятих роках 

минулого століття (5-й. – 2008. – 9 вересня). 

41. Перенесли від міста на два кілометра (1+1. – 2008. – 10 

вересня). 

42. Близько двохста студентів київських вузів зустрінуться з 

рокерами (5-й. – 2008. – 11 вересня). 

43. Знизився [індекс] на чотири з половиною відсотка (5-й. – 

2008. – 16 вересня). 

44. Виробництво має збільшитися з п’ятиста до восьмиста тисяч 

автомобілів на рік (НТА. – 2008. – 17 вересня). 

45. На борту космічної вантажівки – два з половиною тонни 

обладнання (К1. – 2008. – 18 вересня). 

46. Творила одяг у семидесятих роках (Н. – 2008. – 19 вересня). 

47. Виступить тут аж увечері, о піввосьмій (5-й. – 2008. – 20 

вересня). 

48. Проїзд на червоне світло – від ста семидесяти до двохста 

гривень (Н. – 2008. – 24 вересня). 

49. У виставці беруть участь близько вісімсот компаній (Н. – 

2008. – 24 вересня). 

50. Політрада в офісі тривала близько півтора години (СТБ. – 

2008. – 24 вересня). 

Г. 

1. Сьогодні в нашій програмі, як завжди, два героя (ТЕТ. – 2008. 

– 24 вересня). 

2. Ці шматочки хліба школярі принесли для загиблих у тисяча 

дев’ятсот тридцять другому – тисяча дев’ятсот тридцять третіх роках 

(5-й. – 2008. – 27 вересня). 

3. Семидесятий – Дмитро Єсін (УТ-1. – 2008. – 27 вересня). 



4. П’ятсотшестидесятилітній ювілей зустріла Кам’янка-Бузька 

(ЛТБ. – 2008. – 29 вересня). 

5. Метра три вигравав Пуйоль у Ільсіньйо (У. – 2008. – 1 жовтня). 

6. Троїх обіграв вже Брандау (У. – 2008. – 1 жовтня). 

7. Вчителює майже шістдесять років (Л. – 2008. – 3 жовтня). 

8. Бюджет таки попрощається з гігантською сумою – семистами 

мільярдами доларів (5-й. – 2008. – 3 жовтня). 

9. Ціна – трохи більше семидесяти гривень (ПД. – 2008. – 6 

жовтня). 

10. Зустрінемось о п’ятнадцять хвилин на другу ночі (Н. – 2008. – 

8 жовтня). 

11. Акція щодо вшанування пам’яті загиблих у тисяча дев’ятсот 

тридцять других – тридцять третіх роках (5-й. – 2008. – 8 жовтня). 

12. Найдешевша сукня коштує не менше ста п’ятидесяти гривень 

(5-й. – 2008. – 12 жовтня). 

13. У дві тисячі другому – дві тисячі третіх роках Україну 

згадували світові ЗМІ (5-й. – 2008. – 12 жовтня). 

14. Згодом підвищила суму до сто двадцяти мільйонів (НТА. – 

2008. – 18 жовтня). 

15. За нього віддали голоси вісімдесят вісім цілих і сім десятих 

відсотків виборців (5-й. – 2008. – 19 жовтня). 

16. Прекрасна у нього статистика: тридцять дев’ять м’ячів у 

семидесяти шести матчах (ТЕТ. – 2008. – 21 жовтня). 

17. Відсоток у “Шахтаря” зріс до п’ятидесяти п’яти (У. – 2008. – 

22 жовтня). 

18. Понад сімдесяти відсотків нашої продукції їде туди (1+1. – 

2008. – 23 жовтня). 

19. Зареєстровано близько двісті п’ятидесяти людей (1+1. – 2008. 

– 24 жовтня). 

20. Своєрідний п’ятидесятивідсотковий показник у “Металіста” 

на виїзді (УТ-1. – 2008. – 26 жовтня). 

21. Загальна кількість місць на новому стадіоні – близько 

семидесяти двох тисяч (К1. – 2008. – 29 жовтня). 

22. Півтора мільярдів гривень не вистачить (СТБ. – 2008. – 29 

жовтня). 

23. Цього року відновили чотири надмогильника (Льв. ТБ. – 

2008. – 30 жовтня). 

24. Усього представлено близько п’ятиста художників (Льв. ТБ. – 

2008. – 30 жовтня). 

25. Понад ста студентів приходять, щоб прикрасити могили 

героїв тисяча дев’ятсот вісімнадцятих – тисяча дев’ятсот 

дев’ятнадцятих років (Л. – 2008. – 31 жовтня). 



26. Європарламент визнав голодомор тридцять других – 

тридцять третіх років злочином проти людства (5-й. – 2008. – 31 

жовтня). 

27. Зустрінемося в цій студії близько години ночі (5-й. – 2008. – 4 

листопада). 

28. Упродовж дня така система може нагріти двісті літрів води до 

п’ятидесяти градусів (5-й. – 2008. – 7 листопада). 

29. Шістнадцять і чотири десятих мільярди доларів (5-й. – 2008. – 

9 листопада). 

30. Глав держав – понад десяти (1+1. – 2008. – 11 листопада). 

31. З-поміж двохста робіт [обирали] (Л. – 2008. – 14 листопада). 

32. П’ять турів – одні лише поразки (УТ-1. – 2008. – 15 

листопада). 

33. Усього два воротаря викликав Михайличенко (У. – 2008. – 16 

листопада). 

34. Тоді три українця лише залишаться на полі (У. – 2008. – 16 

листопада). 

35. До Львова прибуде вісімдесять атлетів з усіх областей 

України (Льв. ТБ. – 2008. – 19 листопада). 

36. У деяких банках вона досягає вісьми відсотків (5-й. – 2008. – 

20 листопада). 

37. Залишилося лише шість з-поміж двадцяти вісьми (Л. – 2008. – 

21 листопада). 

38. Наші втрати у тридцять другому – тридцять третіх – п’ять 

мільйонів чоловік (5-й. – 2008. – 22 листопада). 

39. Три борта відправили на запасний аеродром (5-й. – 2008. – 23 

листопада). 

40. У вересні їх кількість зросла ще на півтора тисячі (ЛТБ. – 

2008. – 26 листопада). 

41. Вартість коливається від трьохста до трьох тисяч євро (5-й. – 

2008. – 26 листопада). 

42. П’ятидесятий – Джексон Коельйо (УТ-1. – 2008. – 27 

листопада). 

43. Вони усі три дня провели у приміщенні аеропорту (5-й. – 

2008. – 29 листопада). 

44. За моєю спиною – понад двохсот студентів (ICTV. – 2008. – 1 

грудня). 

45. Дев’яносто три відсотка електроенергії ця країна [Польща] 

отримує від спалювання вугілля (5-й. – 2008. – 2 грудня). 

46. Других варіантів у ЦСКА в цій атаці й не було (МС. – 2008. – 

4 грудня). 

47. Також у число шестидесяти кращих [біатлоністів] потрапили 

(УТ-1. – 2008. – 6 грудня). 



48. Богатир підносить у небо восьмерих хлопців (5-й. – 2008. – 13 

грудня). 

49. Біля тридцяти відсотків фінустанов не виживуть в умовах 

кризи (НТА. – 2008. – 14 грудня). 

50. В доларах та ціна схудла з дев’яноста до семидесяти гривень 

(Н. – 2008. – 15 грудня). 

Ґ. 

1. А ще: вето президента, яке можна подолати лише трьохсотма 

голосами (5-й. – 2008. – 16 грудня). 

2. Плюс три відсотка до вашої знижки (Льв. ТБ. – 2008. – 16 

грудня). 

3. Саме така політика дозволила розпочати ремонт триста 

двадцяти доріг (Льв. ТБ. – 2008. – 16 грудня). 

4. Народять по дитині – сто п’ятдесять (К1. – 2008. – 17 грудня). 

5. Про цей та інші результати – у пів на першу (К1. – 2008. – 17 

грудня). 

6. Святковий настрій від “Зимової феєрії” обійдеться від п’ятиста 

гривень (Л. – 2008. – 19 грудня). 

7.  У тисячу дев’ятсот сорок першому звідси обороняли місто (5-

й. – 2008. – 20 грудня). 

8. Каркас прикрашений півтисячами ялинок (5-й. – 2008. – 20 

грудня). 

9. Член політради з двітисячного року (5-й. – 2008. – 22 грудня). 

10. Штовхає її [гирю] близько п’ятидесяти разів (К1. – 2008. – 23 

грудня). 

11. Одні мінуси – ніяких плюсів (1+1. – 2008. – 24 грудня). 

12. Усі п’ятдесять учнів вчаться у просторих класах (Льв. ТБ. – 

2008. – 29 грудня). 

13. У його шпиталях готові місця для ста семидесяти палестинців 

(5-й. – 2008. – 29 грудня). 

14. В актовий зал Палацу мистецтв запросили понад дві сотні 

львівської інтелігенції (Л. – 2008. – 30 грудня). 

15. У зимовий період їх проходить близько трьохста (Л. – 2008. – 

30 грудня). 

16. Компанія на святковий стіл планує витратити близько 

дев’ятиста гривень (Л. – 2008. – 30 грудня). 

17. Поговоримо про ще два аспекта (5-й. – 2008. – 30 грудня). 

18. Газ вже завтра обійдеться їй у два з половиною раза дорожче 

(К1. – 2008. – 30 грудня). 

19. Свято почнеться в двадцять першій годині (5-й. – 2008. – 31 

грудня). 

20. В перший день нового року буде на пару градусів тепліше (Н. 

– 2008. – 31 грудня). 



21. Серед них – сто вісімдесят три громадян колишнього СРСР 

(1+1. – 2009. – 2 січня). 

22. Відкриття коштувало два з половиною мільйона доларів (К1. 

– 2009. – 6 січня). 

23. Кількість загиблих палестинців зросла до шістсот п’ятдесяти 

чотирьох (5-й. – 2009. – 7 січня). 

24. Народжені восьмого квітня тисячу дев’ятсот сімдесят 

восьмого року – вольові (ТЕТ. – 2009. – 8 січня). 

25. Не перевищує ста п’ятидесяти грам на кілометр (ПД. – 2009. 

– 8 січня). 

26. Лише два місця і шестидесятилітровий багажник (ПД. – 2009. 

– 8 січня). 

27. Тисячі щитів у сотнях мегаполісах світу (ПД. – 2009. – 9 

січня). 

28. У найближчі три дня в Україні синоптики прогнозують 

мінливу хмарність (5-й. – 2009. – 9 січня). 

29. Знайшли патрони діаметром шість цілих сімдесят два 

міліметри (1+1. – 2009. – 16 січня). 

30. Рейс тисячу п’ятсот сорок дев’ять вилетів з Нью-Йорка (УТ-

1. – 2009. – 16 січня). 

31. Замість чотириста п’ятдесят доларів він коштує тисячу (1+1. 

– 2009. – 17 січня). 

32. Ціна на російський газ для України до кінця 2009 року може 

знизитися в 2–2,5 рази [титр] (UBC. – 2009. – 17 січня). 

33. Він ходив з 1988 до 1992 років (НТА. – 2009. – 17 січня). 

34. У демонстрації взяли участь понад десяти тисяч осіб (N-1. – 

2009. – 18 січня). 

35. Ця камера бачила Чорне море на глибині п’ятидесяти метрів 

(К1. – 2009. – 19 січня). 

36. Зустрічали одні журналісти [евакуйованих з Ґази] (І. – 2009. – 

20 січня). 

37. На двадцять три парки цього року виділили чотири мільйона 

гривень (Льв. ТБ. – 2009. – 20 січня). 

38. У найрозвиненіших країнах показник сягає і семидесяти (5-й. 

– 2009. – 21 січня). 

39. Збалансувати ціну [на газ] так, аби вона не перевищила двісті 

двадцять вісім і вісім доларів (5-й. – 2009. – 21 січня). 

40. На Хрещатик принесли чотирьохсот п’ятидесяти трьох щурів 

(СТБ. – 2009. – 21 січня). 

41. Вдень стовпчики термометрів піднімляться до вісьми 

градусів (Льв. ТБ. – 2009. – 21 січня). 

42. Сімдесять два – вісімдесять один (Льв. ТБ. – 2009. – 21 січня). 



43. За свої законні два метра [тротуару] неодноразово сварився 

(Н. – 2009. – 22 січня). 

44. Близько семидесяти з них представляють Львівщину (НТА. – 

2009. – 22 січня). 

45. Замість дев’яносто кульок було тридцять (Т. – 2009. – 22 

січня). 

46. З початку року – вже три прецедента (1+1. – 2009. – 23 січня). 

47. Підтопило вже п’ятдесять будинків (НТА. – 2009. – 23 січня). 

48. За один сеанс доведеться викласти до семиста гривень (ТЕТ. 

– 2009. – 24 січня). 

49. Може стати власником шестиста гривень (Е. – 2009. – 26 

січня). 

50. Ця поліклініка недоплатила за електрику близько 

вісьмидесяти трьох тисяч (К1. – 2009. – 26 січня). 

 

Завдання 9. Знайти в уривках текстів, що пролунали в прямому ефірі, 

помилки в мовностилістичному використанні займенників і 

дієслів. Виправити хиби. 

А. 

1. Прогностують зростання ціни на газ (Н. – 2006. – 21 грудня). 

2. Ювеліри не коляться з цього приводу (5-й. – 2006. – 25 

грудня). 

3. Подає лапу і виляє хвостом (СТБ. – 2006. – 25 грудня). 

4. Почали роз’їджати світом (НТН. – 2006. – 25 грудня). 

5. Після того, як ти його з’їш, на тебе чекає… Ай! (Л. – 2006. – 29 

грудня). 

6. Її [ковзанку] залиють водою (Р. – 2006. – 29 грудня). 

7. Коли родина дивилася на нього, вони згадували, якою чудовою 

людиною він був (К1. – 2007. – 5 січня). 

8. Тривають переговори прем’єр-міністрів Росії та Білорусії 

Фрадкова та Сидорського. Вони досі за зачиненими дверима (К1. – 

2007. – 12 січня). 

9. На машину таксиста звалився уламок балкону (Л. – 2007. – 15 

січня). 

10. Закупляти продукти львів’яни починають вже (НТА. – 2007. – 

22 березня). 

11. Опозицію “колять” (СТБ. – 2007. – 22 березня). 

12. Їм доводиться витягувати тонни сміття (5-й. – 2007. – 3 

червня). 

13. Діти, які бачуть з вікна особистого авто (І. – 2007. – 10 

червня). 

14. Постійно боряться з колорадським жуком (СТБ. – 2007. – 4 

липня). 



15. На реконструкцію цієї вулиці Мечникова планують витратити 

два мільйони (НТА. – 2007. – 23 липня). 

16. Вони боряться за один електорат на Львівщині (Льв. ТБ. – 

2007. – 1 серпня). 

17. Збираю етикетки від пива, які сам випив (Л. – 2007. – 25 

вересня). 

18. Опинившися на волі, мріяв повернутися назад (УТ-1. – 2007. 

– 31 жовтня). 

19. Вино льється рікою (К1. – 2007. – 15 листопада). 

20. Зміни в його житті ставалися завдяки жінкам або не 

траплялися також завдяки ним (ТЕТ. – 2008. – 3 січня). 

21. Команди боряться на кожному клаптику цієї складної для гри 

поверхні (УТ-1. – 2008. – 21 березня). 

22. Так, атака хороша получилася (МС. – 2008. – 23 березня). 

23. Чекає, доки лікарі оббіжуть за воротами Андрія П’ятова (У. – 

2008. – 19 квітня). 

24. Вони зараз боряться, намагаються оволодіти ініціативою 

(ЛТБ. – 2008. – 4 травня). 

25. Федорів переводе м’яча на протилежний фланг (ЛТБ. – 2008. 

– 4 травня). 

26. Вони боряться за своє щастя (УТ-1. – 2008. – 12 червня). 

27. Криштіану Рональду прокидував собі м’яч (УТ-1. – 2008. – 19 

червня). 

28. Водії тут просто розперезаються (Л. – 2008. – 20 червня). 

29. Одразу декілька інтернет-сайтів привели цей вислів Єнса 

Лемана (УТ-1. – 2008. – 25 червня). 

30. Капдевілья дуже обережно грає на свому фланзі, Рамос – на 

свому (УТ-1. – 2008. – 29 червня). 

31. Швайнштайгер виіграв м’яч (УТ-1. – 2008. – 29 червня). 

32. Перед її шахтарським піаром потускніють всі акції її 

попередників (5-й. – 2008. – 29 червня). 

33. Ті люди, яких обрали до політради, вони залишатимуться їми 

до наступного з’їзду партії (5-й. – 2008. – 12 липня). 

34. Український дубляж фільмів не обанкротив кінотеатри (5-й. – 

2008. – 21 липня). 

35. Не будемо цього нападника скидувати з рахунку (УТ-1. – 

2008. – 26 липня). 

36. Футболісти боряться до останніх хвилин (УТ-1. – 2008. – 27 

липня). 

37. Спростовуємо цю інформацію і ще раз вибачаємося (У. – 

2008. – 27 липня). 

38. Все-таки задів там Сергія Зеньова ногою гравець “Шахтаря” 

(У. – 2008. – 27 липня). 



39. Біда об’єднює (5-й. – 2008. – 31 липня). 

40. Вдень стовпчики термометрів піднімляться до двадцяти трьох 

(Льв. ТБ. – 2008. – 25 серпня). 

41. Щодо хорватської преси, то відзначали вони лише бразильців 

(У. – 2008. – 27 серпня). 

42. “Шахтар” спокійнісінько перекатує м’яч на своїй половині 

поля (У. – 2008. – 27 серпня). 

43. Відомо, що засідала урядова комісія. Що вони вирішили? (5-

й. – 2008. – 28 серпня). 

44. Магомеда смертельно ранили в голову (5-й. – 2008. – 31 

серпня). 

45. Гусєв віддаває на Бєліка (ТЕТ. – 2008. – 1 вересня). 

46. Отож, склад донецького “Шахтаря”. Вони гості (У. – 2008. – 

21 вересня). 

47. Давай, іграй в ту гру, в яку ти вмієш (ТЕТ. – 2008. – 26 

вересня). 

48. Футболіст баче партнера, який відкривається (ТЕТ. – 2008. – 

26 вересня). 

49. Віддав м’яч “Шахтарю”, який володів їм до зупинки гри (У. – 

2008. – 1 жовтня). 

50. “Шахтар” передує у рахунку у матчі з “Барселоною” (У. – 

2008. – 1 жовтня). 

Б. 

1. Підслизнувся тут серб (У. – 2008. – 1 жовтня). 

2. Замість Тьєрі Анрі виходе Ліонель Мессі (У. – 2008. – 1 

жовтня). 

3. На вівторок Віктор Ющенко назначив НУ–НСу зустріч (5-й. – 

2008. – 3 жовтня). 

4. Особливих перспектив не розгледюється у харків’ян (УТ-1. – 

2008. – 4 жовтня). 

5. Буде невеликим сюрпризом та людина, якого ви побачите 

(1+1. – 2008. – 4 жовтня). 

6. Як це в них виходе, давайте згадаємо (5-й. – 2008. – 4 жовтня). 

7. Підслизнувся Мелащенко – нагоду втрачено (У. – 2008. – 18 

жовтня). 

8. Перехопляє м’яч Фернандіньйо (У. – 2008. – 18 жовтня). 

9. На день полтавський “Спрут” від’єднює від води близько 

двадцяти мешканців (Льв. ТБ. – 2008. – 22 жовтня). 

10. Головою [мав футболіст] скидувати собі на хід (МС. – 2008. – 

23 жовтня). 

11. Депутати виглядають з вікон. Баба Параска маше їм рукою 

(5-й. – 2008. – 24 жовтня). 



12. Дєвіч встигає до м’яча? Так, встигнув. Встигнув! (УТ-1. – 

2008. – 1 листопада). 

13. За мільярд гривень держава викупа́є Промінвестбанк (5-й. – 

2008. – 2 листопада). 

14. М’яч задів когось із футболістів “Львова” (УТ-1. – 2008. – 15 

листопада). 

15. У якій годині вони мають почати? (T. – 2008. – 15 листопада). 

16. Обозначає пресинг (У. – 2008. – 16 листопада). 

17. Праворуч переводе – і Ярмоленко перехопляє цей м’яч (У. – 

2008. – 16 листопада). 

18. П’ятов витягує цей м’яч (У. – 2008. – 16 листопада). 

19. Пожали руки – і все гаразд. Срна та Гіоане (У. – 2008. – 16 

листопада). 

20. Богуш виходе. Кулаками – м’яч! (У. – 2008. – 16 листопада). 

21. Ніхто не підсказав, що позаду є гравець (У. – 2008. – 16 

листопада). 

22. Замість Брандау виходе Олександр Гладкий (У. – 2008. – 16 

листопада). 

23. Іванов зараз на свому фланзі робить передачу (МС. – 2008. – 

16 листопада). 

24. Гунчак закидує м’яч в штрафний майданчик (МС. – 2008. – 16 

листопада). 

25. Після того будуть перекупатись підприємства за безцінь (УТ-

1. – 2008. – 18 листопада). 

26. Міг Льопа і задіти Гоменюка (ТЕТ. – 2008. – 23 листопада). 

27. Усі хотіли швидко обогатитися (5-й. – 2008. – 25 листопада). 

28. Доволі подовгу розкатують м’яч на своїй половині поля (У. – 

2008. – 26 листопада). 

29. Даріо Срна підбадьорює публіку, а вони, в свою чергу, 

відповідають взаємністю (У. – 2008. – 26 листопада). 

30. Ніколи не робіть ось так і не запихуйте собі в рота (5-й. – 

2008. – 30 листопада). 

31. Оживився ЦСКА (МС. – 2008. – 4 грудня). 

32. Президент Медведєв, аби попрощатися з Алексієм ІІ, прервав 

свої закордонні візити і повертається додому (Н. – 2008. – 5 грудня). 

33. З інших фракцій не побіжуть люди приєднатись до ваших 

фракцій? (5-й. – 2008. – 5 грудня). 

34. Змінити повноваження. Я маю на увазі розприділити (5-й. – 

2008. – 6 грудня). 

35. Жоден з українських театрів не тільки не згортається, а, 

навпаки, нарощує діяльність (5-й. – 2008. – 7 грудня). 

36. Вілліан обігрує Касареса і вимушує того сфолити (У. – 2008. 

– 9 грудня). 



37. Сімнадцятий гол забиває “Барса” в цей Лізі чемпіонів (У. – 

2008. – 9 грудня). 

38. Звернулись у санстанцію району, аби ті видали припис (Л. – 

2008. – 11 грудня). 

39. Це в нас держчиновники боряться за повалення державного 

ладу? (5-й. – 2008. – 13 грудня). 

40. Політики наввипередки взялися скидувати вину один на 

одного (5-й. – 2008. – 13 грудня). 

41. Дєвіч не встигнув (УТ-1. – 2008. – 18 грудня). 

42. Сьогодні в парламенті і далі гудя́ть (Н. – 2008. – 19 грудня). 

43. Їх [вареники] накладають на тарілку нашвидкуруч, щоб на 

морозі не зліпалися (5-й. – 2008. – 20 грудня). 

44. Починають інтенсивно таяти сніги (5-й. – 2008. – 21 грудня). 

45. Дітям легше. Вони за посади не боряться (Л. – 2008. – 22 

грудня). 

46. Ні документ не приводиться, ні імена юристів не вказано (5-й. 

– 2008. – 24 грудня). 

47. Викупа́в [Сорос] долари уже за вісімдесят-дев’яносто [єн] (5-

й. – 2008. – 24 грудня). 

48. Ось Олександр Стоян маше руками (СТБ. – 2008. – 25 

грудня). 

49. Інколи підготовка забира більше часу (1+1. – 2008. – 26 

грудня). 

50. Заявляють, своїх міністрів з уряду не відкли́кають (І. – 2008. – 

26 грудня). 

В. 

1. Парламент Киргизії дозволив призовникам відкупатися від 

служби у війську (5-й. – 2008. – 26 грудня). 

2. Ви пропонуєте їх розкулачувати? Чи що? (5-й. – 2008. – 28 

грудня). 

3. Витали протестні настрої. Спочатку – гуділи (5-й. – 2008. – 28 

грудня). 

4. Забудовник построїв, наприклад, будинок у не дуже гарному 

місці (UBC. – 2008. – 29 грудня). 

5. Будівельники не зможуть виконати взяті на себе зобов’язання 

(UBC. – 2008. – 29 грудня). 

6. Ще трохи – й місто залиють нечистоти (1+1. – 2008. – 29 

грудня). 

7. Опозиція нарешті зібралася спихнути з крісла [Юлію 

Тимошенко] (5-й. – 2008. – 30 грудня). 

8. На артистичний Олімп деруться сотні людей (ТЕТ. – 2008. – 30 

грудня). 

9. А чого не їш травичку? (СТБ. – 2008. – 31 грудня). 



10. Все машуть червоною шматою (5-й. – 2008. – 31 грудня). 

11. Ні Конституція, ні закони не наділяють Прем’єр-міністра 

повноваженнями назначати виконуючого обов’язки голови Фонду 

держмайна (5-й. – 2009. – 2 січня). 

12. Хто на мене настучав? (СТБ. – 2009. – 9 січня). 

13. Ми теж хочемо лише радість дарити людям (1+1. – 2009. – 9 

січня). 

14. Зекономлять [у Львівській міськраді] чималу суму і 

перенаправлять на освіту та культуру (Льв. ТБ. – 2009. – 12 січня). 

15. Як гармоніюватимуть високоповерхівки із львівською 

архітектурою? (Льв. ТБ. – 2009. – 13 січня). 

16. Щодо дій правоохоронців, то їх признали законними (1+1. – 

2009. – 14 січня). 

17. Кака мріє зістаритися зі своїм клубом (К1. – 2009. – 15 січня). 

18. А вигідніше виробляти самим чи закупати за кордоном? 

(UBC. – 2009. – 17 січня). 

19. Не дорожчати, а дешевіти має бензин (СТБ. – 2009. – 19 

січня). 

20. У випуску трагедія дитини, якої не можна допускати (1+1. – 

2009. – 21 січня). 

21. Невесело було і половині київського бомонду, які чекали 

нагород (СТБ. – 2009. – 22 січня). 

22. Можливо, хто і поснув, а, можливо, хтось і залишився перед 

екраном телевізора (Е. – 2009. – 26 січня). 

23. Часто так буває, що проти людини боряться (5-й. – 2009. – 26 

січня). 

24. Депутати розтаяли у київському тумані (1+1. – 2009. – 26 

січня). 

25. Слухають лайливі пісні на мобільних телефонах і навіть 

завчовують їх (1+1. – 2009. – 26 січня). 

26. Намір Кабміну вмикнути грошовий верстат (5-й. – 2009. – 26 

січня). 

27. Не мучайте близьку людину (Е. – 2009. – 27 січня). 

28. Їхні економіки не просто зупинються – впадуть (1+1. – 2009. 

– 28 січня). 

29. Кияни вирівнили хід гри (К1. – 2009. – 29 січня). 

30. Хочу вас попередити, застережити (Е. – 2009. – 30 січня). 

31. Варто зараз постаратись, піднапружитися (Е. – 2009. – 31 

січня). 

32. “Артеку” буде повернута територія, яку намагалися за 

допомогою документів, махінацій відчудити (5-й. – 2009. – 31 січня). 

33. З  банківської системи було винуто шістдесят мільярдів 

гривень (5-й. – 2009. – 31 січня). 



34. Для блискучих людей усе має блистіти (5-й. – 2009. – 31 

січня). 

35. Погляди на життя. Із буддистською мудрістю вони не надто 

перекликаються (5-й. – 2009. – 31 січня). 

36. Проплисти навколо світу на своїй яхті (ТВі. – 2009. – 2 

лютого). 

37. Кошти на фан-зони скоріше за все підуть з кишені УЕФА та 

їх спонсорів (Л. – 2009. – 3 лютого). 

38. Вони боряться із лихом, в якому не винні (ТВі. – 2009. – 3 

лютого). 

39. Поговорити з своїми доньками і навіть підтикнути їм ковдру 

(ТВі. – 2009. – 3 лютого). 

40. Ольга Герасим’юк та Руслан Князевич машуть руками (СТБ. 

– 2009. – 3 лютого). 

41. Власники виши́куються у черги (5-й. – 2009. – 4 лютого). 

42. Вони не збиралися гудіти, але це сталося. Дістали! (ТВі. – 

2009. – 5 лютого). 

43. В стінах парламенту вітає бойовий дух (К1. – 2009. – 5 

лютого). 

44. Прем’єрку закидують незручними запитаннями (К1. – 2009. – 

5 лютого). 

45. Почали стрибати по веселці – і вона трісла (Л. – 2009. – 6 

лютого). 

46. Часто оприскувати рослину, любити її – і вона розквітне (Л. – 

2009. – 6 лютого). 

47. Каталонці [гравці “Барселони”] скрізь розкатують своїх 

суперників (Н. – 2009. – 6 лютого). 

48. Нинішні одинадцятикласники вперше стикнулися з 

дорослими проблемами (ЛТБ. – 2009. – 6 лютого). 

49. Їх корабель захватили 25 вересня (5-й. – 2009. – 6 лютого). 

50. Спонукатиме сенат якнайскоріше утвердити стимуляційний 

план [Б. Обами] (5-й. – 2009. – 6 лютого). 

Г. 

1. Гравці підтомилися (У. – 2009. – 11 лютого). 

2. Лише Нью-Йорк змігся потрапити до переліку (ТВі. – 2009. – 

11 лютого). 

3. Тому, що їх вичитують, як першокласників (ТВі. – 2009. – 12 

лютого). 

4. Обіцяли його [прізвище] повідомити, як добігне кінця слідство 

(1+1. – 2009. – 16 лютого). 

5. Із такою грою команди поборяться за титул чемпіона України 

(К1. – 2009. – 16 лютого). 

6. Як можна знешкоджити набої? (5-й. – 2009. – 17 лютого). 



7. Банки змушені відсужувати у боржників не лише майно (ПД. – 

2009. – 18 лютого). 

8. Накидувати буде м’яч. Точно. Так і є. Накидує (І. – 2009. – 18 

лютого). 

9. Мата [футболіст “Валенсії”] може легко втікнути (І. – 2009. – 

18 лютого). 

10. Не встигнув до м’яча Слюсар (УТ-1. – 2009. – 18 лютого). 

11. Юридично присіпатись нема до чого (Л. – 2009. – 19 лютого). 

12. Кроють уряд [замінюють окремих міністрів] (1+1. – 2009. – 

20 лютого). 

13. Будемо використовувати творчий потенціал молоді та 

створювати робочі місця для них (НТА. – 2009. – 23 лютого). 

14. Команди з зимових видів спорту виїжжають на міжнародні 

змагання (Н. – 2009. – 24 лютого). 

15. Той, хто не мажить, той довго скрипить (ЛТБ. – 2009. – 25 

лютого). 

16. Інформація щораз обновлюватиметься (Л. – 2009. – 25 

лютого). 

17. Не що інше, як відредактована шахраями ксерокопія (1+1. – 

2009. – 25 лютого). 

18. Вперед прокидував на Роберто Рієру (У. – 2009. – 25 лютого). 

19. Олійник прервав прохід Десени (УТ-1. – 2009. – 25 лютого). 

20. Закидуватимуть якомога більше м’ячів Давиду Вілья (І. – 

2009. – 26 лютого). 

21. Баранець прервав контратаку дніпропетровського “Дніпра” 

(ТЕТ. – 2009. – 28 лютого). 

22. Вкидував аут Ощіпко (УТ-1. – 2009. – 1 березня). 

23. Після зустрічі уходити люди відмовилися (1+1. – 2009. – 2 

березня). 

24. Фундаменти під усі трибуни залиють максимум за три місяці 

(Л. – 2009. – 5 березня). 

25. Французькі хірурги уже боряться з раком на практиці (К1. – 

2009. – 5 березня). 

26. Керівництво СБУ назначає не Президент, а парламент [у 

проекті закону] (5-й. – 2009. – 5 березня). 

27. Команда потратила дуже багато зусиль (У. – 2009. – 7 

березня). 

28. Зараз доведеться відігруватися (УТ-1. – 2009. – 8 березня). 

29. Коли повстання в Тибеті провалилося він [далай-лама] уїхав 

до Індії (5-й. – 2009. – 9 березня). 

30. Можна перелікувати буквально на пальцях, коли команда 

програла (ТЕТ. – 2009. – 10 березня). 



31. Зірки естради просто на “Дні моди” боряться за права тварин 

(5-й. – 2009. – 10 березня). 

32. Завтра, в цей сам час, тут відбудеться матч (1+1. – 2009. – 11 

березня). 

33. ФК “Львів”, який знаходиться в зоні, де команди боряться за 

виживання (УТ-1. – 2009. – 13 березня). 

34. Такі аути вкидують від кутового прапорця (УТ-1. – 2009. – 14 

березня). 

35. Він вже звикається до ролі телезірки (УТ-1. – 2009. – 14 

березня). 

36. Всі заня́ли свої позиції (УТ-1. – 2009. – 14 березня). 

37. Голодюк скидував [м’яч] на Зеньова (УТ-1. – 2009. – 14 

березня). 

38. Наркотик роздразнює слизову оболонку носа та горла (5-й. – 

2009. – 14 березня). 

39. Богуш віддав м’яч на лівий фланг, той – далі на Мілевського 

(УТ-1. – 2009. – 15 березня). 

40. Скільки у нього [М. Маркевича] вийшло часу, щоб 

сформувати команду (У. – 2009. – 15 березня). 

41. Мюнхенська “Баварія” упустила перемогу в чемпіонаті 

Німеччини (К1. – 2009. – 17 березня). 

42. Ми запитаємо в його про подробиці події (1+1. – 2009. – 18 

березня). 

43. Ще одна жовта картка – і наступний раунд він пропусте (Ф. – 

2009. – 18 березня). 

44. Звісно, її не уникнути порівнянь з попередницею (ПА. – 2009. 

– 19 березня). 

45. Слід дуже добре напрягти пам’ять, щоб згадати (Ф. – 2009. – 

19 березня). 

46. М’яч відскочує до Даріо Срна (Ф. – 2009. – 19 березня). 

47. Він обиграв чилійця (К1. – 2009. – 19 березня). 

48. Остаточне рішення обіщають завтра (СТБ. – 2009. – 19 

березня). 

49. Одним із телеканалів був заснятий виступ Тягнибока (5-й. – 

2009. – 19 березня). 

50. Замість нього виходе на поле Майкл Алозіє (УТ-1. – 2009. – 

21 березня). 

Ґ. 

1. “Карпати” боряться за шосте місце (ТЕТ. – 2009. – 21 березня). 

2. Ще раз із-за бокової вкидуватиме “Ворскла” (Ф. – 2009. – 22 

березня). 

3. Із своїм завданням “Ворскла” впорюється (Ф. – 2009. – 22 

березня). 



4. Валився, падав Даріо Срна, бо підслизнувся (Ф. – 2009. – 22 

березня). 

5. У минулому матчі “Ворскла” намагалася вскрити оборону ФК 

“Львів” (Ф. – 2009. – 22 березня). 

6. “Корвет”. Їм набагато легше керувати (ПА. – 2009. – 22 

березня). 

7. Після цього матчу ПСЖ заняв би лідируючу позицію (Ф. – 

2009. – 22 березня). 

8. Зараз уже підздувся – і всередині турнірної таблиці (Ф. – 2009. 

– 28 березня). 

9. Залишилося визначити, як ці гроші розприділити серед 

багатодітних (Л. – 2009. – 31 березня). 

10. В Україні діє мораторій на відчудження житлового фонду (Н. 

– 2009. – 2 квітня). 

11. Суворо заборонити теревені́ти зайве своїм підлеглим (1+1. – 

2009. – 2 квітня). 

12. Мучається і вночі, і вранці (1+1. – 2009. – 2 квітня). 

13. Болід Франка задимився (К1. – 2009. – 3 квітня). 

14. Займав четверту сходинку в турнірній таблиці, на неї 

залишиться [після цього матчу] (УТ-1. – 2009. – 4 квітня). 

15. Комарницький, капітан, пішов на свому фланзі (МС. – 2009. – 

4 квітня). 

16. Вона окупала себе та фінансувала інші галузі (5-й. – 2009. – 5 

квітня). 

17. Усі їх єднають пошуки щастя (5-й. – 2009. – 5 квітня). 

18. У селищі оголосили надзвичайний стан, та коли його 

закриють, невідомо (Л. – 2009. – 6 квітня). 

19. Це те, чого не продасиш і не купиш (1+1. – 2009. – 8 квітня). 

20. Забули про “Барселону” і його склад (У. – 2009. – 8 квітня). 

21. Нашому заготівельнику тепер невигідно працювати. Держава 

про них забула (Л. – 2009. – 9 квітня). 

22. Стоя зараз віддає передачу на Каддурі (І. – 2009. – 9 квітня). 

23. Макрідіс потянув там за руку футболіста “Львова” (УТ-1. – 

2009. – 11 квітня). 

24. В останній момент [нападник] таки замешкався (УТ-1. – 2009. 

– 11 квітня). 

25. Для нього цей поєдинок є принциповим, як для нікого (УТ-1. 

– 2009. – 11 квітня). 

26. ФК “Львів” трохи легше адаптувався до цьої гри  (УТ-1. – 

2009. – 11 квітня). 

27. Для мене головне – це сім’я, і для їхнього щастя я готова на 

все (ТЕТ. – 2009. – 11 квітня). 



28. Зараз в офсайд забіжав Михайло Кополовець (УТ-1. – 2009. – 

12 квітня). 

29. Я думаю, всі ці поразки ви добре пом’ятаєте (УТ-1. – 2009. – 

12 квітня). 

30. Припідняв руку і закривав обличчя [від сонця] (УТ-1. – 2009. 

– 12 квітня). 

31. Весь час [уболівальники] підтримують свою команду, 

запрошують їх в атаку (УТ-1. – 2009. – 12 квітня). 

32. Піратам вдалося відплисти (І. – 2009. – 12 квітня). 

33. Одразу ж узріли в цьому руку президента (К1. – 2009. – 14 

квітня). 

34. Зміг протянути м’яч практично до штрафного майданчика 

(ТЕТ. – 2009. – 14 квітня). 

35. Свідомо скидував [м’яч] (У. – 2009. – 15 квітня). 

36. Ландро закидує м’яч у свої ворота (І. – 2009. – 16 квітня). 

37. У “Марселя” не було нікому зіграти у нападі (У. – 2009. – 16 

квітня). 

38. Українську молодь щепити цією вакциною не будуть (5-й. – 

2009. – 16 квітня). 

39. Споруджають шикарний готель (СТБ. – 2009. – 17 квітня). 

40. За́няти обов’язково місце в єврокубках (Ф. – 2009. – 18 

квітня). 

41. Подивляється на секундомір Девід Моес (Ф. – 2009. – 19 

квітня). 

42. І схапився за голову Джеймс Воен (Ф. – 2009. – 19 квітня). 

43. Ґібсон уже підтягується до штрафного майданчика (Ф. – 2009. 

– 19 квітня). 

44. Не дасиш викупу – будеш мокрою з голови до ніг (5-й. – 

2009. – 20 квітня). 

45. Зробиш велику дірку в коркові – далеко не полиєш (5-й. – 

2009. – 20 квітня). 

46. Все, що ви представляєте, миттєво розкупається (ТВі. – 2009. 

– 20 квітня). 

47. Не обманювайтесь виставленими там цінами (ТВі. – 2009. – 

20 квітня). 

48. Тепер поле переорять (К1. – 2009. – 22 квітня). 

49. Виконує роль гравця, який відтягує на себе увагу оборонців 

(Ф. – 2009. – 22 квітня). 

50. Удень стовпчики термометрів піднімляться до дев’ятнадцяти 

градусів (Льв. ТБ. – 2009. – 22 квітня). 

 

Завдання 10. Знайти в уривках текстів, що пролунали в прямому 

ефірі, помилки в мовностилістичному використанні порядку 



слів у реченні, в координації підмета й присудка, узгодженні 

означення (прикладки) та ін. Виправити хиби. 

А. 

1. Дехто з братів Ісуса були його учнями (К1. – 2007. – 5 січня). 

2. На Хмельниччині, у місті Ізяслав, в’язні відмовилися від їжі 

(ICTV. – 2007. – 15 січня). 

3. Росіянин прагне довести, що він сильніше за Кличка (Н. – 

2007. – 2 лютого). 

4. Впоратись зі сміттям їм допомагають молодь (5-й. – 2007. – 11 

квітня). 

5. Саме так колись виглядали більшість ліхтарів у Рясному-2 (Л. 

– 2007. – 7 травня). 

6. До списку культурної спадщини ООН додалися низка об’єктів 

(5-й. – 2007. – 28 червня). 

7. Багато хто з них працюють за кордоном (5-й. – 2007. – 29 

липня). 

8. Чи намагалися поспілкуватися з ним хто-небудь із політиків? 

(1+1. – 2007. – 29 липня). 

9. У Китаї свято Геловін став поштовхом для креативу (К1. – 

2007. – 31 жовтня). 

10. Кожного року сім’я Мартинюків ліплять біля дому снігову 

бабу (5-й. – 2008. – 14 січня). 

11. Не усі, хто планували, змогли взяти участь у цьому заході (5-

й. – 2008. – 8 березня). 

12. Оберіть надійний захист від страхової компанії “Княжа” (5-й. 

– 2008. – 23 березня). 

13. Подають аут “Арсенал” (ЛТБ. – 2008. – 4 травня). 

14. Великий каньйон підкорив маленький робот (К1. – 2008. – 3 

червня). 

15. Недаремно Марко Матерацці Роберто Донадоні замінив (УТ-

1. – 2008. – 9 червня). 

16. Львів’яни перемогли на турнірі зі стрільби з лука, 

присвяченого пам’яті Богдана Кокота (НТА. – 2008. – 1 липня). 

17. Часи змінюються, даючи вам можливість зробити ваш дім 

краще (ICTV. – 2008. – 3 липня). 

18. Постраждали близько тисячі гектарів сільськогосподарських 

угідь (5-й. – 2008. – 4 липня). 

19. Алієв, вісімка динамівців, порушила правило проти вісімки 

“Іллічівця” (УТ-1. – 2008. – 19 липня). 

20. Мережа супермаркетів “Арсен” відсвяткувала своє п’яте день 

народження (Л. – 2007. – 18 червня). 

Б. 



1. У вітчизняному чемпіонаті на одного грози авторитетів стало 

більше (У. – 2008. – 20 липня). 

2. Більшість просто приходять і розважаються, як уміють (5-й. – 

2008. – 22 липня). 

3. Був там один-два удари головою (УТ-1. – 2008. – 26 липня). 

4. Вона із міністрами ділили гроші на дві тисячі дев’ятий рік (Н. 

– 2008. – 9 вересня). 

5. Більшість визнали, що Пейлін дипломатичніша та чарівніша 

(5-й. – 2008. – 3 жовтня). 

6. Припинити працювати проти один одного (5-й. – 2008. – 6 

жовтня). 

7. Більшість танцюють, скільки можуть (ТЕТ. – 2008. – 12 

жовтня). 

8. Фондові ринки прореагували на заходи порятунку від 

Євросоюзу (К1. – 2008. – 13 жовтня). 

9. У “Шахтаря” залишилося лише одна заміна (У. – 2008. – 18 

жовтня). 

10. Третина студентів вчаться за кошти спонсорів (Н. – 2008. – 24 

жовтня). 

11. У неефективності Нацбанк звинувачує уряд Тимошенко [про 

звинувачення, які пролунали у виступах членів уряду] (5-й. – 2008. – 

30 жовтня). 

12. Майже сотня тих, хто ніколи не переймався політикою, 

проголосував за Обаму (І. – 2008. – 9 листопада). 

13. “Карпатські леви” збільшували розрив із суперником, який 

дуже скоро став непристойним (Л. – 2008. – 14 листопада). 

14. Він грає із номером на спині Анатолія Тимощука (У. – 2008. – 

19 листопада). 

15. Він з дружиною хочуть приїхати на мис (Н. – 2008. – 13 

грудня). 

16. Все змінюється. Тільки Новий рік приходить вчасно разом з 

“Хортиця”. Абсолютна якість (1+1. – 2008. – 14 грудня). 

17. У Домініканській Республіці зник літак, що облітав 

Карибське море, на борту якого знаходилися 11 чоловік (5-й. – 2008. – 

16 грудня). 

18. В секторі загинула понад тисяча сто людей (5-й. – 2009. – 15 

січня). 

19. Крики “Ганьба!” під російським консульством стали вже 

звичним (Льв. ТБ. – 2009. – 21 січня). 

20. Рятувальники допомогли лише п’ятьом [китам]. Решта 

загинули (Н. – 2009. – 23 січня). 

В. 



1. Пологи приймали бригада із сорока восьми медиків (5-й. – 

2009. – 27 січня). 

2. У Ґазі зруйновано двадцять одна тисяча будинків (5-й. – 2009. 

– 29 січня). 

3. Насправді він [Давос] у десятки разів менше, ніж Київська 

область (Н. – 2009. – 29 січня). 

4. Їм вже як три місяці не виплачують зарплату (5-й. – 2009. – 1 

лютого). 

5. У квартирі луганчанина прописались зграя сов (1+1. – 2009. – 3 

лютого). 

6. Більшість цих літургій не чули (Л. – 2009. – 4 лютого). 

7. Опинився у в’язниці за розбещення неповнолітньої на 

п’ятдесят два дні [Роман Поланські] (М1. – 2009. – 4 лютого). 

8. На обліку перебувають понад один мільйон хворих (5-й. – 

2009. – 4 лютого). 

9. Коли жінки вирішують, хто сильніше, чоловікам краще відійти 

(К1. – 2009. – 5 лютого). 

10. Третина виборців не визначилися, за кого голосувати (5-й. – 

2009. – 9 лютого). 

11. До таких методів вдавалися частина родичів моряків “Фаїни” 

(5-й. – 2009. – 10 лютого). 

12. Будівельне управління №1 – одні з тих, хто минулого року 

рятували ситуацію (Л. – 2009. – 12 лютого). 

13. Семеро людей загинули, двадцять один – постраждали (ТВі. – 

2009. – 12 лютого). 

14. Киянки виявилися сором’язливіше (5-й. – 2009. – 14 лютого). 

15. На обліку перебувають понад один мільйон українців (5-й. – 

2009. – 15 лютого). 

16. Напередодні поп-зірка підкорював світ моди (ТВі. – 2009. – 

17 лютого). 

17. Він разом зі своїми підопічними добре вивчили суперника 

(К1. – 2009. – 17 лютого). 

18. От вже як п’ятдесят п’ять років автономія – в складі України 

(1+1. – 2009. – 19 лютого). 

19. Частенько футболісти навіть влучали в один одного (У. – 

2009. – 19 лютого). 

20. Відсутніми є половина учнів (Л. – 2009. – 23 лютого). 

Г. 

1. Поки що не бачу я, щоб розминалися хтось із запасних 

“Шахтаря” (У. – 2009. – 26 лютого). 

2. Ось уже як другий тиждень у другій поліклініці працюють (Л. 

– 2009. – 27 лютого). 

3. Ілсиньйо вздовж просувається поля (У. – 2009. – 7 березня). 



4. Вкладник, який разом із друзями вирішили забрати депозит (Л. 

– 2009. – 10 березня). 

5. “Артемсіль” втомився заспокоювати [покупців] (Н. – 2009. – 

11 березня). 

6. Далека позиція для удару головою до воріт (УТ-1. – 2009. – 14 

березня). 

7. Зранку на заводі “Авіанті” чекали прем’єрку (СТБ. – 2009. – 16 

березня). 

8. Половина української експедиції поїдуть на полюс вперше (5-

й. – 2009. – 17 березня). 

9. Здійснюватимуть її низка європейських фінансових груп 

(ICTV. – 2009. – 18 березня). 

10. Федорчук – найкращий бомбардир ФК “Львова” (УТ-1. – 

2009. – 21 березня). 

11. Там захисник ФК “Львова” Віталій Розгон (УТ-1. – 2009. – 21 

березня). 

12. Батька[-]восьмикласника доправили до наркодиспансеру (5-й. 

– 2009. – 21 березня). 

13. Половину загиблих пасажирів – діти (ТВі. – 2009. – 23 

березня). 

14. Якось одноманітно грають збірна Португалії (Ф. – 2009. – 28 

березня). 

15. Така норма закону існує вже як ось 17 років (Л. – 2009. – 30 

березня). 

16. Сюди приходять небайдужі батьки, кажуть бібліотекарі, які 

займаються своїм малюком (Л. – 2009. – 1 квітня). 

17. Завмерли трибуни, очікуючи удару прямо в дев’ятку воріт 

Девіда Бекхема (У. – 2009. – 1 квітня). 

18. Турнірне становище ФК “Львова” не покращало (Льв. ТБ. – 

2009. – 6 квітня). 

19. З двадцяти одного хокеїста лише половина представляли 

основний склад (Н. – 2009. – 6 квітня). 

20. За нову Конституцію висловляться більшість українців (ТВі. 

– 2009. – 7 квітня). 

Ґ. 

1. А міг вже “Металіст” вигравати і 2:1 [на табло в цю мить 

рахунок 1:1] (УТ-1. – 2009. – 12 квітня) 

2. Вітаємо з днем народженням цього суддю (ТЕТ. – 2009. – 11 

квітня). 

3. ЦВК подав результати на затвердження (5-й. – 2009. – 11 

квітня). 

4. Більшість вибігали на вулицю фактично роздягнутими [під час 

землетрусу в Італії] (1+1. – 2009. – 12 квітня). 



5. Посол дуже вдячна, що ми доглядаємо тваринок з її країни (Т. 

– 2009. – 20 квітня). 

6. На вулиці вийшли близько десяти тисяч людей (5-й. – 2009. – 

21 квітня). 

7. Публіка шаленіла від кумирів і від усього, що їм було 

притаманно (Мх. – 2009. – 21 квітня). 

8. Ювілейний концерт примадонни під назвою “Сни про 

кохання” пройшли у Києві (5-й. – 2009. – 22 квітня). 

9. Взимку покинули команду більшість гравців (Л. – 2009. – 30 

квітня). 

10. Це притаманний стиль команді Пучкова (УТ-1. – 2009. – 15 

травня). 

11. Щороку гине тисячі людей (5-й. – 2009. – 17 травня). 

12. Новомилятинська школа – одна з кращих навчальних закладів 

Буського району (ЛТБ. – 2009. – 18 травня). 

13. На місце прибули із десяток пожежних машин (ТВі. – 2009. – 

18 травня). 

14. Ті, хто програли. Вердерський “Бремен” (І. – 2009. – 20 

травня). 

15. Не кремпувались тут ніхто (Л. – 2009. – 25 травня). 

16. Дехто прийшов на показ у масках (1+1. – 2009. – 25 травня). 

17. Його звинуватили у ввезенні неліцензованої вакцини проти 

кору та червоної висипки індійського виробництва (СТБ. – 2009. – 26 

травня). 

18. От сьогодні на площі Святого Петра ми взяли участь у 

проповіді Папи Римського Бенедикта XVI (С-1. – 2009. – 27 травня). 

19. Легенда посилено готувався до низки концертів (24. – 2009. – 

27 червня). 

20. Частина водіїв припаркували свої автівки на траві (Л. – 2009. 

– 28 травня). 

 

Завдання 11. Знайти в уривках текстів, що пролунали в прямому 

ефірі, помилки в доборі форм, пов’язаних з керуванням, 

зокрема й у вживанні прийменників при цих формах. 

Виправити хиби. 

А. 

1. Своїй улюблениці – “Львівській газеті” – ніколи не зраджував 

(НТА. – 2006. – 18 грудня). 

2. Він нічим не хворів і помер від старості (К1. – 2006. – 19 

грудня). 

3. Вибори самі по собі не спонукали їх (1+1. – 2006. – 20 грудня). 

4. Популярність на азартні ігри зростає також в Китаї (5-й. – 

2006. – 29 грудня). 



5. Ведуться значні археологічні розкопки часів Ісуса (К1. – 2007. 

– 6 січня). 

6. Немає значення, на скількох мовах знімаєш ти фільм (Н. – 

2007. – 16 січня). 

7. Вчили основам початкової військової підготовки (Н. – 2007. – 

17 січня). 

8. Шпиталь приймає сьогодні 16 тисяч хворих у рік (Льв. ТБ. – 

2007. – 17 січня). 

9. Вчить сина українській мові (СТБ. – 2007. – 29 січня). 

10. Працював в одному з харківських ринків (НТН. – 2007. – 30 

січня). 

11. Наразі навчитись новому фахові (К1. – 2007. – 14 лютого). 

12. Чи не зраджує він інтересам Німеччини? (5-й. – 2007. – 15 

лютого). 

13. Тепер водійським премудростям навчає новачків (НТН. – 

2007. – 16 лютого). 

14. Ми приїхали до пам’ятника Лесі Українки (5-й. – 2007. – 8 

березня). 

15. У шість відсотків обіграв суперницю Ніколя Саркозі (5-й. – 

2007. – 7 травня). 

16. Це промовистий тому приклад (5-й. – 2007. – 8 травня). 

17. Будете говорити першим згідно нашого жеребкування (ПД. – 

2007. – 21 травня). 

18. Діставати інформацію не лише на фірмі, а й у наших клієнтів 

(Н. – 2007. – 21 травня). 

19. Доповідачку по цій справі Сюзанну Станік звинувачують у 

корупції (5-й. – 2007. – 21 травня). 

20. Абсолютно не розуміються у галузі теплопостачання (Льв. 

ТБ. – 2007. – 22 травня). 

21. Опосередковане підтвердження цьому є (1+1. – 2007. – 30 

травня). 

22. Особисто роз’яснював порушникам про кримінальну 

відповідальність (5-й. – 2007. – 16 червня). 

23. Лічені години залишилися до концерту, про якого тільки й 

говорили останні тижні (5-й. – 2007. – 16 червня). 

24. Я теж захворіла небесною хворобою (НТА. – 2007. – 24 

червня). 

25. Вони подбали за це заздалегідь (5-й. – 2007. – 25 червня). 

26. Особливо заходить сюди за хлібом (К1. – 2007. – 5 липня). 

27. Особливо пишаються казахи пам’ятником Кобзаря (ЛТБ. – 

2007. – 6 липня). 

28. Діти все одно хворіють дитячими хворобами (ICTV. – 2007. – 

7 липня). 



29. Він був дуже радий стояти у джерел “Нашої України” (5-й. – 

2007. – 12 липня). 

30. За кордоном цим уже перехворіли (Льв. ТБ. – 2007. – 13 

липня). 

31. Існують люди, подібні за характером на Швейка (Льв. ТБ. – 

2007. – 13 липня). 

32. Натхнення художник шукає з життя (Л. – 2007. – 19 липня). 

33. Згідно нового проекту її розмістять по центру вулиці (НТА. – 

2007. – 23 липня). 

34. Злочинці і цього разу не зрадили своїм правилам (1+1. – 2007. 

– 28 серпня). 

35. В’язня, заарештованого за крадіжку, били і знущалися над 

ним (5-й. – 2007. – 7 вересня). 

36. Об’єктивних чинників на зростання цін немає (Л. – 2007. – 25 

вересня). 

37. Українці вчаться культурі спілкування (5-й. – 2007. – 25 

вересня). 

38. Зранку вони йдуть в ліс за грибами (І. – 2007. – 30 вересня). 

39. Отримайте три пари по ціні однієї (5-й. – 2007. – 10 жовтня). 

40. Збирають підписи людей у підтримку опозиційного руху 

(1+1. – 2007. – 11 жовтня). 

41. Тут згодні навчатися військовій справі (Н. – 2007. – 1 

листопада). 

42. Впливай на події, які відбуваються у “Фабриці зірок” (Н. – 

2007. – 3 листопада). 

43. Саме на його кандидатуру наполягали регіонали і комуністи 

(5-й. – 2007. – 13 листопада). 

44. Дякуємо, що дочекалися і не зраджуєте нам (Н. – 2007. – 17 

грудня). 

45. Кожного жителя своєї території він знає не тільки по імені 

(1+1. – 2007. – 20 грудня). 

46. Папа Римський звернувся до християн на семи мовах світу (5-

й. – 2008. – 1 січня). 

47. Працює [Віка Врадій] менеджером на фірмі (1+1. – 2008. – 3 

січня). 

48. На радикальні кроки “Львівводоканал” вдаватиметься 

систематично (ЛТБ. – 2008. – 14 січня). 

49. Аби лихі думки ніколи не опанували кабінетом мера (Льв. ТБ. 

– 2008. – 21 січня). 

50. Через аварію на електромережі там зупинився насос (ICTV. – 

2008. – 21 січня). 

Б. 



1. Вони вимагають індексації зарплати у відповідність з 

інфляцією (5-й. – 2008. – 23 січня). 

2. Від сьогодні гроші мали б видавати не тільки в “Ощадбанку”, 

але й на поштових відділеннях (Л. – 2008. – 28 січня). 

3. Опозиція та коаліція продовжать розмовляти на різних мовах 

(СТБ. – 2008. – 28 січня). 

4. Президент подякував усіх дипломатів (1+1. – 2008. – 7 

лютого). 

5. Фотографувалися у Біґ-Бена (МС. – 2008. – 11 лютого). 

6. Згідно цього документу Україна постачатиме ракетні 

комплекси (5-й. – 2008. – 31 березня). 

7. Дівчата з фан-клубу розписують на підлозі прямо у фойє 

плакати у їх підтримку (Л. – 2008. – 15 квітня). 

8. По попередженням “Арсенал” теж виграє́ (ЛТБ. – 2008. – 4 

травня). 

9. Не хочу постійно про це повторювати (ЛТБ. – 2008. – 4 

травня). 

10. Два роки вчилася грі на флейті та три – грі на фортепіано 

(УТ-1. – 2008. – 22 травня). 

11. Це заплановано згідно генплану (Льв. ТБ. – 2008. – 9 червня). 

12. Один з найкращих футболістів Європи. Так про нього 

вважають польські ЗМІ (УТ-1. – 2008. – 12 червня). 

13. Годі чекати у моря погоди (5-й. – 2008. – 14 червня). 

14. Тут він [Рібері] зустрічається проти свого партнера (УТ-1. – 

2008. – 17 червня). 

15. Це проблеми Арди Турана, який, до речі, справив добре 

враження і в цьому поєдинку, і в усьому турнірі (УТ-1. – 2008. – 20 

червня). 

16. Повз воріт проходить м’яч (УТ-1. – 2008. – 21 червня). 

17. Він помер молодим від передозування наркотиками (СТБ. – 

2008. – 7 липня). 

18. Усіляко заперечують цій думці головні апологети створення 

Середземноморського Союзу (5-й. – 2008. – 13 липня). 

19. І цього разу вона собі не зрадила (5-й. – 2008. – 14 липня). 

20. Вона тільки-но навчилася читати на івриті (Н. – 2008. – 16 

липня). 

21. На Різницьку викликали ще одного свідка по цій справі (1+1. 

– 2008. – 16 липня). 

22. Змагання тривають тільки по ранках і по вечорах (5-й. – 2008. 

– 18 липня). 

23. Сіренко не залишив це повз увагу (У. – 2008. – 20 липня). 

24. Яким саме чином його запросили на прокуратуру? (5-й. – 

2008. – 22 липня). 



25. Один зі зловмисників працював на фірмі (5-й. – 2008. – 26 

липня). 

26. Дивимося за цим розиграшем (УТ-1. – 2008. – 26 липня). 

27. Це підтвердження щойно сказаному (УТ-1. – 2008. – 27 

липня). 

28. ФК “Львів” треба ще багато чому навчитися (УТ-1. – 2008. – 

27 липня). 

29. І згідно цього нараховуєте? (Л. – 2008. – 28 липня). 

30. Сьогодні в студію ми запросили людину, яка стояла у витоків 

незалежності (5-й. – 2008. – 25 серпня). 

31. Особливо хочу подякувати Ярину Бойчук (1+1. – 2008. – 31 

серпня). 

32. Тепер про бойові дії нічого не нагадує (Н. – 2008. – 9 

вересня). 

33. Звинувачення у зраді національним інтересам (НТА. – 2008. – 

9 вересня). 

34. Карл Лагерфельд не зраджує своєму стилю (5-й. – 2008. – 10 

вересня). 

35. Банки підняли відсоткові ставки по кредитам (24. – 2008. – 16 

вересня). 

36. За грибами не сходиш (5-й. – 2008. – 20 вересня). 

37. Заперечив би я думкам уболівальників, які висловив раніше 

(УТ-1. – 2008. – 20 вересня). 

38. Переказали сто тисяч доларів у допомогу постраждалим 

(ICTV. – 2008. – 20 вересня). 

39. Їхні роботи концептуально дуже схожі по стилю (5-й. – 2008. 

– 21 вересня). 

40. Саме він завдавав той удар (У. – 2008. – 21 вересня). 

41. Усю свою увагу зосередив на Лігу чемпіонів (У. – 2008. – 21 

вересня). 

42. Вже тоді відомий композитор навчав його музиці (5-й. – 2008. 

– 23 вересня). 

43. Усі роботи ідуть згідно запланованого графіка (Льв. ТБ. – 

2008. – 23 вересня). 

44. Вони самі врятувалися і сповістили про свій порятунок 

болгарському рятувальному центру (5-й. – 2008. – 28 вересня). 

45. У новому альбомі хлопці не зрадили своєму стилю (Л. – 2008. 

– 3 жовтня). 

46. “Репортер” звернувся за коментарем до колишнього міністра 

закордонних справ Бориса Тарасюка (Н. – 2008. – 6 жовтня). 

47. Про це звернення зараз по гарячих слідах обговорюватимемо 

з українськими політиками (5-й. – 2008. – 8 жовтня). 

48. Свідки цьому – телеглядачі (СТБ. – 2008. – 9 жовтня). 



49. Один м’яч, та й той з положення “поза гри” (У. – 2008. – 11 

жовтня). 

50. Можливо, навіть удар намагався завдати гравець збірної 

України (У. – 2008. – 11 жовтня). 

В. 

1. Вчили середньовічним танцям (5-й. – 2008. – 12 жовтня). 

2. Криза йде згідно плану (5-й. – 2008. – 16 жовтня). 

3. Може ходити в магазин за продуктами (К1. – 2008. – 16 

жовтня). 

4. Він є рекордсменом за кількості забитих м’ячів (У. – 2008. – 22 

жовтня). 

5. На це ми вже акцентували увагу (УТ-1. – 2008. – 26 жовтня). 

6. На заводах все стабільно – шістдесят тисяч пляшок у годину 

(ТВі. – 2008. – 26 жовтня). 

7. Підопічні Ніколая Костова зазнають другу поразку поспіль 

(УТ-1. – 2008. – 2 листопада). 

8. ”Герта” до Харкова приїхала за очками (Е. – 2008. – 5 

листопада). 

9. У розбитого корита залишаться й ті, що працюють неофіційно 

(5-й. – 2008. – 9 листопада). 

10. Тепер вони вчать цьому дітей (ТЕТ. – 2008. – 12 листопада). 

11. Щаслива Аня [Сєдокова] пробачає коханого (СТБ. – 2008. – 6 

грудня). 

12. Дехто за допомогою їде у Винники, до “Оселі” (Л. – 2008. – 8 

грудня). 

13. Подякував [В. Литвин] увесь депутатський корпус за своє 

обрання (1+1. – 2008. – 9 грудня). 

14. Ця історія єдина, чим може похвалитися продюсер про свою 

групу (ТЕТ. – 2008. – 13 грудня). 

15. За які частини тіла вони хвилюються найбільше (ТЕТ. – 2008. 

– 13 грудня). 

16. Цікавість на деревину залишається (НТА. – 2008. – 14 

грудня). 

17. Група “Вушка” сповнена творчими планами (ЛТБ. – 2008. – 

14 грудня). 

18. Як письменниця Тетяна Грунська багата планами (ЛТБ. – 

2008. – 14 грудня). 

19. Патріоти, мабуть, пожалкували за таку зухвалість (Л. – 2008. 

– 15 грудня). 

20. Падіння мадридського “Реала” не припиняється і при новому 

тренері (Н. – 2008. – 15 грудня). 

21. Новий спікер старим звичкам не зраджує (5-й. – 2008. – 15 

жовтня). 



22. Створення коаліції в Україні відбувається згідно двох 

документів (5-й. – 2008. – 15 грудня). 

23. “Аполлон-13” звертав до себе увагу всього світу (Т. – 2008. – 

15 грудня). 

24. Ти відчував бажання чомусь навчитися? (ТЕТ. – 2008. – 17 

грудня). 

25. Це лише ті, хто став на облік в біржі праці (5-й. – 2008. – 17 

грудня). 

26. Російський газовий монополіст не зраджує новорічним 

традиціям (5-й. – 2008. – 18 грудня). 

27. Годі чекати у моря погоди (5-й. – 2008. – 19 грудня). 

28. Дон Кінг не зраджує собі (К1. – 2008. – 19 грудня). 

29. У самісінького підніжжя Низьких Татр (5-й. – 2008. – 21 

грудня). 

30. Чим відрізняється те, чому тут вчать? (5-й. – 2008. – 21 

грудня). 

31. За стипендією – до міського голови (Л. – 2008. – 22 грудня). 

32. Львів по рівню зарплат – на третьому місці (Льв. ТБ. – 2008. – 

24 грудня). 

33. Наступний рік буде складніший і не лише з огляду світової 

кризи (Н. – 2008. – 26 грудня). 

34. Тепер там навчається кіномистецтву її син (ТЕТ. – 2008. – 28 

грудня). 

35. Навіть за хлібом на машині їздить (ТЕТ. – 2008. – 28 грудня). 

36. Цей рейтинг складено по результатам минулого року (UBC. – 

2008. – 29 грудня). 

37. Відпустили на волю в честь свята (Н. – 2008. – 30 грудня). 

38. Вона йому зрадила, хоч їй здається навпаки (5-й. – 2008. – 31 

грудня). 

39. Тепер пенсіонер навчає пса абетці і вищій математиці (5-й. – 

2009. – 2 січня). 

40. Дружина Валя курує базарним сміттям (1+1. – 2009. – 5 

січня). 

41. Продемонстрував чорну майку з написом у підтримку 

Палестини (Н. – 2009. – 5 січня). 

42. У першого Президента [Леоніда Кравчука] є чому повчитися 

(24. – 2009. – 10 січня). 

43. 30 грудня було призначено остаточне засідання [АМК] по 

транспортному питанню (5-й. – 2009. – 12 січня). 

44. Підтримати керівництво клубу по ключовим питанням (Н. – 

2009. – 15 січня). 

45. Отримають шістдесят сьомого за ліком керівника зовнішньою 

політикою (5-й. – 2009. – 15 січня). 



46. Як він [бюджет] буде реально розподілятися у 2009 році з 

огляду економічної кризи? (UBC. – 2009. – 16 січня). 

47. Люди збираються на Капітолійському пагорбі, біля меморіалу 

Лінкольну (5-й. – 2009. – 20 січня). 

48. Свою чудову шкіру я [Синді Кроуфорд] завдячую насамперед 

пластичним хірургам (ТЕТ. – 2009. – 21 січня). 

49. Контракт про будівництво нового саркофагу [на ЧАЕС] (Т. – 

2009. – 22 січня). 

50. Стовпчики термометру триматимуться на рівні, близькому 

нуля (Т. – 2009. – 22 січня). 

Г. 

1. Навчитися основним “па” можна за кілька місяців (ТВі. – 2009. 

– 23 січня). 

2. Згідно нашого опитування обирають лижний відпочинок 

далеко за кордоном (1+1. – 2009. – 25 січня). 

3. Мені потрібна відповідь лише на нашій, українській мові (Е. – 

2009. – 26 січня). 

4. Хочу прийти до лікаря за допомогою (5-й. – 2009. – 26 січня). 

5. Проте все наштовхується у правові колізії (Льв. ТБ. – 2009. – 

26 січня). 

6. Позбавлять автомобіліста від ще одного ярма (Льв. ТБ. – 2009. 

– 27 січня). 

7. Треба постійно доглядати за хворими (К1. – 2009. – 28 січня). 

8. Нинішній столичній владі такий об’єкт не по силі (Н. – 2009. – 

29 січня). 

9. Працювала на агрофірмі (1+1. – 2009. – 29 січня). 

10. Там, у шахті, все інакше, не подібне на кабінетну реальність 

(Льв. ТБ. – 2009. – 29 січня). 

11. Їх, по моїм підрахункам, аж вісім (Е. – 2009. – 30 січня). 

12. Готова пробачити чоловіка заради родини (1+1. – 2009. – 30 

січня). 

13. Має у підсвідомості чимало рис, притаманних для шахрая 

(СТБ. – 2009. – 1 лютого). 

14. Пишуть на сленгові (5-й. – 2009. – 1 лютого). 

15. Для дітей, які перехворіли туберкульозом (І. – 2009. – 1 

лютого). 

16. Згідно нього [контракту] з літа Рональду – гравець 

мадридського “Реалу” (Н. – 2009. – 2 лютого). 

17. З ним ми говорили по всьому спектру питань (ТВі. – 2009. – 2 

лютого). 

18. Це зрада не тільки її, а й комуністичній ідеї (СТБ. – 2009. – 2 

лютого). 



19. Треба привезти зі знімання чогось новенького (СТБ. – 2009. – 

2 лютого). 

20. Сильніший. По рахунку так, а не по грі (НТА. – 2009. – 2 

лютого). 

21. Люди тут кваліфіковані. Особливо щось вчити не 

приходиться [їх] (Л. – 2009. – 3 лютого). 

22. Згідно плану Обами ядерні арсенали можуть скоротитися 

(ТВі. – 2009. – 4 лютого). 

23. Ліки – це життя для двох третин хворих лейкемією (5-й. – 

2009. – 4 лютого). 

24. Письменниця за дипломом не приїхала, бо перебуває за 

кордоном (5-й. – 2009. – 6 лютого). 

25. Одна з останніх – акція в підтримку дитячого табору “Артек” 

(5-й. – 2009. – 8 лютого). 

26. Взагалі вирішила дочекатися весни і пересісти за самокат (5-

й. – 2009. – 8 лютого). 

27. Гроші агенція згідно договору відробила (СТБ. – 2009. – 9 

лютого). 

28. Андрій Садовий приймає раз у місяць (ЛТБ. – 2009. – 9 

лютого). 

29. Площа Торгова – тому підтвердження (Л. – 2009. – 10 

лютого). 

30. Не соромтесь звернутись за допомогою до логопедів (Л. – 

2009. – 10 лютого). 

31. Встановила Державна комісія по цінам (ТВі. – 2009. – 10 

лютого). 

32. Надавали велике значення містичним символам (СТБ. – 2009. 

– 15 лютого). 

33. Партійні функціонери зраджували дружинам (5-й. – 2009. – 

15 лютого). 

34. У підтримку Кіотського протоколу [акція в Італії] (ТВі. – 

2009. – 16 лютого). 

35. Знайти іншої роботи їм складно (СТБ. – 2009. – 16 лютого). 

36. Опиняється внизу, у підніжжя [гори] (К1. – 2009. – 17 

лютого). 

37. Її присвятять до Великодня (СТБ. – 2009. – 17 лютого). 

38. Стадіон вже готовий на зустріч англійців [йдеться про матч 

“Шахтаря” з “Тотенгемом”] (У. – 2009. – 18 лютого). 

39. Якість покращилася, особливо на дитячу книгу (Л. – 2009. – 

19 лютого). 

40. Радимо не зраджувати своїй коханій дівчині (У. – 2009. – 19 

лютого). 



41. Це єдина можливість задовольнити потребу на зрозумілій їм 

мові (ЛТБ. – 2009. – 19 лютого). 

42. Півсвіту лежить у їхніх ніг (1+1. – 2009. – 20 лютого). 

43. Анджеліна Джолі зрадила своїй любові до експериментів (24. 

– 2009. – 23 лютого). 

44. Згідно кошторису на цей рік (5-й. – 2009. – 24 лютого). 

45. Згідно основного закону монарх має запитати дозволу (5-й. – 

2009. – 25 лютого). 

46. Тепер перевізники платитимуть не раз у рік, а щоквартально 

(ТВі. – 2009. – 25 лютого). 

47. Про результати своєї роботи слідчі обіцяють оприлюднити (5-

й. – 2009. – 25 лютого). 

48. Про це навіть не приховував Гарі Реднап (У. – 2009. – 26 

лютого). 

49. Встановили знак. Він нагадує про вбивства поляків українців 

(5-й. – 2009. – 28 лютого). 

50. Чи не планує ваш сьогоднішній гість посісти у звільнене 

крісло? (ТВі. – 2009. – 3 березня). 

Ґ. 

1. Ризик захворіти раком грудей (К1. – 2009. – 5 березня). 

2. Вражає не лише своїми розмірами [готельний комплекс], а й 

насиченістю по різних видах відпочинку (НТА. – 2009. – 10 березня). 

3. Тепер більше зосереджений на захист “Манчестер Юнайтед” 

(У. – 2009. – 11 березня). 

4. Небезпечних моментів як у тих, так і у інших воріт ми не 

побачили (УТ-1. – 2009. – 14 березня). 

5. Індивідуаліст, судячи з усього, по натурі (ТЕТ. – 2009. – 14 

березня). 

6. Проти Марко Девіча пройти не вдалося (У. – 2009. – 15 

березня). 

7. Президентської впевненості немає тут, на видавництві (І. – 

2009. – 15 березня). 

8. Підсудний не лище визнає, але й шкодує за скоєним (5-й. – 

2009. – 16 березня). 

9. На таких людина вчиться насамперед базовим речам (ТЕТ. – 

2009. – 16 березня). 

10. Суд по цій кримінальній справі відбудеться також пізніше 

(1+1. – 2009. – 17 березня). 

11. Декілька разів наголосив про своє психічне здоров’я [Л. 

Черновецький] (СТБ. – 2009. – 18 березня). 

12. Фрітцель визнав себе винним по усім шести пунктам 

обвинувачення (5-й. – 2009. – 18 березня). 



13. Вони сповнені надією, що наступні матчі відбудуться у 

Добромилі (УТ-1. – 2009. – 21 березня). 

14. УДП могло б принаймні погасити п’ятимільйонний борг за 

зарплатою (І. – 2009. – 22 березня). 

15. Наші журналісти побували в одного із столичних 

тубдиспансерів (Н. – 2009. – 23 березня). 

16. По існуючим стандартам плавзасобів має вистачити на всіх 

(К1. – 2009. – 23 березня). 

17. Вигодовують та доглядають за немовлям усім зоопарком (Н. 

– 2009. – 24 березня). 

18. Американець не зраджував своєму стилю (К1. – 2009. – 25 

березня). 

19. Багато чому навчився як на полі, так і поза ним (Ф. – 2009. – 

27 березня). 

20. Раз у рік актори грають для себе (5-й. – 2009. – 29 березня). 

21. Завітає 3 травня в Оперному театрі (Л. – 2009. – 1 квітня). 

22. Юлія Тимошенко в Києві поклала квіти до пам’ятника 

письменника (1+1. – 2009. – 1 квітня). 

23. Мама з дитинства наголошувала про його надзвичайні 

здібності (1+1. – 2009. – 1 квітня). 

24. Навчає жінок східним танцям та йозі (1+1. – 2009. – 1 квітня). 

25. Він сам працює там на торговому центрі (5-й. – 2009. – 4 

квітня). 

26. Стояв разом з П’єром де Кубертеном у витоків відродження 

олімпійського руху (УТ-1. – 2009. – 4 квітня). 

27. Вже стало відомо про явку на цих виборів (5-й. – 2009. – 5 

квітня). 

28. Ще один доказ тому – кубок (І. – 2009. – 5 квітня). 

29. Не зрадила Роксолана Богуцька й етнічним мотивам (Льв. ТБ. 

– 2009. – 6 квітня). 

30. Директор музею показує, над чим господарює (Л. – 2009. – 8 

квітня). 

31. Здається габаритів нормальних нагородив [його] Бог (УТ-1. – 

2009. – 9 квітня). 

32. Безпечній поведінці на дорогах навчали старшокласників (5-

й. – 2009. – 11 квітня). 

33. Там уже по інерції біг Воловик і зіткнувся з Ждановим (УТ-1. 

– 2009. – 11 квітня). 

34. Не особливо в нападі що виходить харків’янам (УТ-1. – 2009. 

– 12 квітня). 

35. Всупереч ігрової логіки, потримати м’яч, повозитися з ним 

(ТЕТ. – 2009. – 12 квітня). 

36. Навчити тварину чомусь – дуже легко (Т. – 2009. – 13 квітня). 



37. Треба ще й за екологію Львова дбати (Л. – 2009. – 14 квітня). 

38. Змагання солідні і відбуваються раз у чотири роки (Л. – 2009. 

– 14 квітня). 

39. Ділитися про творчість чоловік не хоче (Л. – 2009. – 15 

квітня). 

40. Були два єврейські цвинтарі, у яких ми намагалися навести 

лад (Л. – 2009. – 16 квітня). 

41. Вони можуть грати якісно лише раз в тиждень (І. – 2009. – 16 

квітня). 

42. Зоряною хворобою не захворіла (ТЕТ. – 2009. – 18 квітня). 

43. Тому́ є медичне підтвердження (Т. – 2009. – 20 квітня). 

44. За новою автівкою – до Польщі (Е. – 2009. – 22 квітня). 

45. Цьогоріч взагалі не надрукували жодної книги по 

держзамовленню (Н. – 2009. – 23 квітня). 

46. До нашої програми це не має значення (Е. – 2009. – 24 

квітня). 

47. Сучасні технології в допомогу класичній музиці (Н. – 2009. – 

24 квітня). 

48. Зараз по ситуації і Русол на краї зіграв (ТЕТ. – 2009. – 25 

квітня). 

49. Ви мене вибачте, але в нас жіночий канал (Мх. – 2009. – 25 

квітня). 

50. Це ж просто мрія: п’ятнадцять штук в день з’їсти [про 

морозиво] (Мх. – 2009. – 25 квітня). 

 

Завдання 12. Знайти в уривках текстів, що пролунали в прямому 

ефірі, помилки в мовностилістичному використанні 

однорідних членів речення, в обранні однієї синтаксичної 

конструкції з кількох паралельних чи синонімічних, у 

використанні складних речень тощо. Виправити хиби. 

А. 

1. Перший день різдвяних фестин – перші покупки та враження 

(Р. – 2006. – 26 грудня). 

2. Сам спортсмен не поспішає опинитися в парі ни в житті, ни на 

льоду (ТЕТ. – 2006. – 26 грудня). 

3. Жодного відтермінування страти Саддама Хусейна не буде так 

само, як і перегляду (5-й. – 2006. – 29 грудня). 

4. Їх заборонено використовувати людям у нетверезому стані та в 

громадських місцях (НТН. – 2006. – 29 грудня). 

5. Передавав закладу ковдри та теплі речі для бездомних та 

потребуючих (24. – 2007. – 4 січня). 

6. До роботи залучать всі контролюючі служби (Л. – 2007. – 30 

березня). 



7. Привчили до бразильських, а згодом і наших серіалів (К1. – 

2007. – 2 травня). 

8. Чиновники розповідають про грандіозні плани та інвестиції 

(Льв. ТБ. – 2007. – 22 травня). 

9. “Доместос” вбиває всі відомі мікроби, а також блоки 

“Доместос” (5-й. – 2007. – 8 червня). 

10. Керівництво банку надаватиме таку можливість не тільки 

знаним художникам, а й маловідомим початкуючим митцям (НТА. – 

2007. – 22 червня). 

11. Ще не отримавши дипломів, керівництво закладу подбало, 

щоб випускники отримали роботу (НТА. – 2007. – 5 липня). 

12. Завітавши до одного з торгових центрів міста, охоронці 

заборонили захисникам прав споживачів проводити перевірку (Льв. 

ТБ. – 2007. – 5 липня). 

13. Інформувати про те, яка і скільки в неї зброя (5-й. – 2007. – 15 

липня). 

14. Ця вистава не лише для дітлахів, але й їхніх батьків (Л. – 

2007. – 30 серпня). 

15. Високопосадовці мають звітувати не лише про свої прибутки, 

а й видатки (НТН. – 2007. – 31 серпня). 

16. Інші категорії потребуючих можуть звернутися до пунктів 

прокату (НТА. – 2007. – 5 вересня). 

17. Навіть зіпсувавши бюлетень, йому можуть видати ще один 

(Л. – 2007. – 28 вересня). 

18. Нова підсвітка буде не лише сучасною, але й на діодах (Л. – 

2007. – 12 жовтня). 

19. Говорячи про коаліціаду, в неї на думку приходять лайливі 

вислови (5-й. – 2007. – 14 жовтня). 

20. Від холоду постраждала і репутація завідуючої цим 

дитсадком (5-й. – 2007. – 26 жовтня). 

Б. 

1. Влада дискредитувала себе і в очах громадян, і країн Заходу 

(5-й. – 2007. – 7 листопада). 

2. Мають претензії і до туроператора, і перевізника (СТБ. – 2007. 

– 13 листопада). 

3. Це загроза як для економіки держави, так і підприємств (ЛТБ. 

– 2007. – 16 листопада). 

4. Цього року їх обрали не серед золотої, а просто талановитої 

молоді (1+1. – 2007. – 15 грудня). 

5. Прийшовши сюди, ця праця стає сенсом життя (Р. – 2007. – 31 

грудня). 



6. Німці та іранці змушені відмовитися від використання власних 

автомобілів та їздити на роботу громадським транспортом (5-й. – 

2008. – 7 січня). 

7. Студенти виконували роль наздоганяючої команди (НТА. – 

2008. – 21 січня). 

8. Явище хабарництва поширене як серед студентів, так і 

викладачів (Льв. ТБ. – 2008. – 23 січня). 

9. На них попит не лише серед туристів, але й українських 

господинь (НТН. – 2008. – 2 лютого). 

10. Дівчина з середнім прибутком любить котів і гарно виглядати 

(К1. – 2008. – 6 лютого). 

11. Що робити в разі вибуху чи біологічних речовин? (Л. – 2008. 

– 21 лютого). 

12. Це не було звичайне ДТП, а заплановане вбивство (Льв. ТБ. – 

2008. – 25 березня). 

13. Збоку стоящий Євсєєв добив його [м’яч] в сітку львів’ян 

(ЛТБ. – 2008. – 4 травня). 

14. Замовлень вистачає як від вітчизняних приватних структур, 

так і закордонних (5-й. – 2008. – 5 травня). 

15. Любіть і грайте в футбол (ТЕТ. – 2008. – 1 червня). 

16. Давайте ми все-таки пригадаємо склади граючих команд (УТ-

1. – 2008. – 25 червня). 

17. Це стосується Вілліана, який робить наголос на власну 

техніку, а не колективних діях (У. – 2008. – 20 липня). 

18. Дуже легко все читається захисниками (У. – 2008. – 20 

липня). 

19. Це не буде вигідно місту, так як після Євро-2012 стадіон 

потребуватиме великих коштів на утримання (НТА. – 2008. – 21 

липня). 

20. Пристрій, регулюючий дорожній рух, нарешті-то з’явився на 

перехресті (Л. – 2008. – 26 серпня). 

В. 

1. Свій успіх БРРівці не вважають випадковим, а цілком 

закономірним (Н. – 2008. – 1 вересня). 

2. Нагадаємо склади граючих сьогодні команд (У. – 2008. – 6 

вересня). 

3. Кожного дня, виходячи на вулицю, їм доводиться остерігатися 

(Льв. ТБ. – 2008. – 23 вересня). 

4. Я бажаю вам гарного настрою та залишатись оптимістами 

(Льв. ТБ. – 2008. – 25 вересня). 

5. Спостерігаючи те, що відбувається в нашій політиці, яка ваша 

думка? (5-й. – 2008. – 28 вересня). 



6. Програвша команда теж, до речі, заслуговує на компліменти 

(УТ-1. – 2008. – 28 вересня). 

7. Опалювальний сезон розпочався, але не з теплої води, а 

підвищення тарифів за тепло (5-й. – 2008. – 3 жовтня). 

8. Уряд не має можливості впливати та контролювати експорт 

зброї (5-й. – 2008. – 3 жовтня). 

9. Зберуться на головному концертному майданчику – Палаці 

“Україна” (5-й. – 2008. – 19 жовтня). 

10. На засідання не з’явилися ані представники президента, ані 

ЦВК (5-й. – 2008. – 28 жовтня). 

11. Осиротівші слоненята не зможуть просто вижити (5-й. – 2008. 

– 31 жовтня). 

12. Головна принада свята як для дітей, так і дорослих – не 

отримати прочухана (5-й. – 2008. – 31 жовтня). 

13. Банк “Львів” відкрив свої відділення не лише в місті, але й 

області (Л. – 2008. – 3 листопада). 

14. Шістдесяті роки для НАСА були плідними для освоєння 

космосу та новаторства (НТА. – 2008. – 6 листопада). 

15. Музикант підтримує протестуючих проти незаконної 

забудови столиці (ICTV. – 2008. – 15 листопада). 

16. Найбільше винні за газ Харківська, Закарпатська, Херсонська 

та Львівські області (5-й. – 2008. – 21 листопада). 

17. Тут разом вчаться здорові діти та з інвалідністю (Н. – 2008. – 

3 грудня). 

18. Луческу випускає нападаючого, який змінює захисника (У. – 

2008. – 9 грудня). 

19. Дехто досі не може визначити для себе: більярд – це 

мистецтво, відпочинок або спорт (УТ-1. – 2008. – 13 грудня). 

20. Взявшись за руки, вони утворили танцюючого чоловічка (Л. – 

2008. – 17 грудня). 

Г. 

1. Маючи такого напарника, як Самуель Ето’о, доля матчу була 

вирішена (МС. – 2008. – 17 грудня). 

2. За місяць – удвічі менше смертей і травматизму (5-й. – 2008. – 

18 грудня). 

3. Потім, проаналізувавши характер руйнувань, версія змінилася 

(СТБ. – 2008. – 25 грудня). 

4. Так як в Україні день жалоби, то святкову частину перенесено 

на понеділок (Н. – 2008. – 26 грудня). 

5. У Каїрі, як і в інших мусульманських арабських країнах, не 

вщухають антиізраїльські демонстрації (5-й. – 2008. – 29 грудня). 

6. Дивлячись на це, пересічним грузинам залишається лише 

мріяти про мудрого правителя (5-й. – 2008. – 31 грудня). 



7. Наскільки це дешевше або дорожче? (UBC. – 2009. – 17 січня). 

8. Знову незрозуміло: це буде підписання угоди або переговори? 

(І. – 2009. – 18 січня). 

9. Святкування вже почалися в Кенії – батьківщині його батька 

(СТБ. – 2009. – 20 січня). 

10. Чи має це бути добре знайома людина або випадкова? (ТЕТ. – 

2009. – 20 січня). 

11. Хто поставить крапку в ЛАЗівському конфлікті: українська 

влада, російська сторона або жодна з них? (Льв. ТБ. – 2009. – 21 

січня). 

12. Обійнявши найвищу посаду в супердержаві, 

сорокасемирічному президентові Бараку Обамі доведеться 

вирішувати безліч важливих проблем (5-й. – 2009. – 21 січня). 

13. Я вам бажаю тільки добрих новин і залишатися оптимістами 

за будь-яких умов (Льв. ТБ. – 2009. – 21 січня). 

14. Сімсот гривень. Не копійкою більше, не копійкою менше (Е. 

– 2009. – 28 січня). 

15. Ці установи для України є системоутворюючі (5-й. – 2009. – 

29 січня). 

16. Вони [герої бою під Крутами] стали такими через 

більшовиків, а ще тих, що послали їх на смерть (1+1. – 2009. – 29 

січня). 

17. Він передав українській службі сучасне скануюче обладнання 

(ЛТБ. – 2009. – 30 січня). 

18. Третє таке порушення обійдеться у три тисячі євро та 

позбавленням прав на півроку (5-й. – 2009. – 1 лютого). 

19. Залишається песимістом, який поділяє людей на мерзотних 

або огидних (ТЕТ. – 2009. – 1 лютого). 

20. Організовує для відпочиваючих не лише комфорт (НТА. – 

2009. – 1 лютого). 

Ґ. 

1. Хильнувши зайвого, водієві захотілося розваг (1+1. – 2009. – 3 

лютого). 

2. Інспекторам УЕФА покажуть не лише будівництво стадіону, а 

й лікарні (Льв. ТБ. – 2009. – 3 лютого). 

3. Літургія стала доступна для нечуючих (Л. – 2009. – 4 лютого). 

4. Для екзотичних тварин [верблюдів] привезли тонну сіна та 

води (1+1. – 2009. – 5 лютого). 

5. Вони не тільки не хочуть брати студентів на роботу, а й на 

практику (!+1. – 2009. – 6 лютого). 

6. Не можуть сплачувати ці кредити, так як немає заробітків (І. – 

2009. – 6 лютого). 



7. Це означає і зменшення зарплат, і соціальних гарантій (1+1. – 

2009. – 9 лютого). 

8. Спеціальний майстер-клас, як правильно вдягати та їздити на 

цих лижах (К1. – 2009. – 9 лютого). 

9. Передбачають відповідальність не тільки за збут 

порнопродукції, а навіть зберігання (5-й. – 2009. – 10 лютого). 

10. Розказують про правила правопорядку та як уберегти свій дім 

від злочинця (1+1. – 2009. – 12 лютого). 

11. Киянам байдуже, через що чи кого? (5-й. – 2009. – 12 

лютого). 

12. Ви одразу відчуваєте стимулюючий ефект (5-й. – 2009. – 14 

лютого). 

13. Дивлячись на ці літери, мені одразу в голову прийшов цей 

варіант (Е. – 2009. – 19 лютого). 

14. Потім ви відчуєте себе втомившимся, захочите виключити 

телевізор (Е. – 2009. – 20 лютого). 

15. Зателефонувавши за номерами, які є на екрані, я зможу 

отримати вашу відповідь (Е. – 2009. – 21 лютого). 

16. Підпільні цехи знаходять на Київщині і Херсоні (1+1. – 2009. 

– 22 лютого). 

17. Розробити нові збори: за користування таксистами стоянками 

(5-й. – 2009. – 23 лютого). 

18. Доброго здоров’я та не занепадати духом ТСН вам зичить 

(1+1. – 2009. – 27 лютого). 

19. Ні те, не інше виважено зробити не зміг (УТ-1. – 2009. – 1 

березня). 

20. Лідируюче київське “Динамо” прийматиме “Ворсклу” (5-й. – 

2009. – 8 березня). 

 


