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з підготування здобувачів освіти до інтелектуальних змагань з української 

мови і літератури (у 2-х частинах) 
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рекомендації щодо ідейно-художнього аналізу ліричного твору; подано 

визначення окремих теоретико-літературознавчих понять; наведено зразки 

творчих робіт учнів – переможців ІІІ (обласного) етапу олімпіади з 

української мови і літератури.    

Методичні рекомендації Молочко С.Р. рекомендовані для практичного 

використання методистами й учителями української мови і літератури 

задля цілеспрямованої роботи з ефективного підготування учнів до 

інтелектуальних змагань. 
Погоджено вченою радою ЧОІППО імені К.Д. Ушинського  

(протокол № 6 від 22 грудня 2016 року) 
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методист відділу  

суспільно-гуманітарних дисциплін  

Чернігівського обласного інституту 

 післядипломної педагогічної  

освіти імені К.Д. Ушинського,  

учитель-методист 

 

 

 

ВСТУП 
 

У період сучасних змін в освітньому процесі, зорієнтованому на 

формування компетентної особистості, одним із найважливіших способів 

виявлення та підтримки обдарованої молоді є проведення інтелектуальних 

змагань.  

Навчання талановитих дітей, їхня підготовка до професійної реалізації в 

самостійному житті – актуальне питання сьогодення. З огляду на це основними 

завданнями сучасної освіти є розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, 

природної обдарованості учнів, формування в них творчого потенціалу, 

мислення, уміння самореалізуватися.  

Саме на цих засадах базується компетентнісний підхід у навчанні. 

Методичні рекомендації містять узагальнені й систематизовані матеріали 

щодо підготування учнів до участі в інтелектуальних змаганнях. У частині ІІ 

зосереджено увагу на специфіці, форматі, змісті завдань з української 

літератури. 

Зроблено акцент на виконанні творчої роботи (зокрема есе – «жанру-

лідеру ХХІ століття»): формулі, особливостях, побудові, способах написання 

структурних частин есе. 

Уміщено методичні рекомендації щодо ідейно-художнього аналізу 

ліричного твору; подано визначення окремих теоретико-літературознавчих 

понять; наведено зразки творчих робіт учнів – переможців ІІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури.    

Комплект завдань олімпіади з української мови й літератури, 

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика допоможуть 

учителям зорієнтуватися  у форматі й особливостях  завдань.  

Методичні рекомендації призначені для практичного використання 

методистами й учителями української мови і літератури задля цілеспрямованої 

роботи з ефективного підготування учнів до інтелектуальних змагань. 
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РОЗДІЛ І. «АКЦЕНТИ» З ПІДГОТУВАННЯ УЧНІВ ДО 

ОЛІМПІАД І ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ, ЗОВНІШНЬОГО 

НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І 

ЛІТЕРАТУРИ. МЕТОДИЧНИЙ КОМЕНТАР 

1.1  «Акцент» 1. Формат завдань інтелектуальних змагань з 
української літератури  

 

Ознайомлення із форматом і специфікою завдань 

інтелектуальних змагань є надзвичайно важливим й обов’язковим на 

етапі підготування учнів. Готуючи учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання, олімпіад і творчих конкурсів, учитель має орієнтуватися 

на завдання минулих років, які розміщені на сайтах Українського 

центру оцінювання якості освіти (http://testportal.gov.ua/), Київського 

регіонального центру оцінювання якості освіти (http://kievtest.org.ua/), 

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти імені К.Д. Ушинського (http://choippo.edu.ua/).  

Відповідно до визначеної специфікації тестового зошита 

зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури 

ключовими є завдання з однією правильною відповіддю із чотирьох 

(п’яти) варіантів і на встановлення відповідності. Цей формат часто 

застосовують і в завданнях олімпіад творчих конкурсів. Проте варто 

зазначити також важливість вправ на визначення логічної 

послідовності (коли потрібно розмістити в правильному порядку, 

наприклад, епізоди твору, сюжетні елементи, літературні напрями 

тощо), тести відкритої форми.  

В умовах переходу процесу навчання на компетентнісну основу 

актуальними стають не репродуктивні завдання, якими передбачено 

перевірку предметних знань, рівня запам’ятовування поданого 

матеріалу (відтворення), а, у першу чергу, – такі, які формують 

уміння застосувати знання на практиці, у конкретній ситуації 

(компетентнісно зорієнтовані). 

Зробимо акцент на відмінностях репродуктивних і 

компетентнісно зорієнтованих завдань. Наведемо приклади завдань 

зовнішнього незалежного оцінювання, олімпіади з української мови і 

http://kievtest.org.ua/
http://choippo.edu.ua/
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літератури, авторських посібників з української літератури 

[8,9,10,11,12] із коментарями. 

 Дайте визначення жанру дума.  

 Продовжте речення: Дума – це… 

 Доведіть, що твір «Маруся Богуславка» за жанром дума.  

Коментар: перші два – приклади репродуктивних завдань, якими 

перевіряють лише предметні знання. Третє завдання передбачає не 

лише знання визначення жанру думи, а й уміння ці знання 

застосувати – знайти у творі «Маруся Богуславка» ознаки, 

притаманні жанру. Отже, завдання є компетентнісно зорієнтованим.  

 

  Ознаки романтизму і реалізму мають місце у творі Т. Шевченка 

А «І мертвим, і живим, і ненарожденним…»  

Б «Сон» («У всякого своя доля…») 

В «Катерина» 

Г «Кавказ» 

Коментар: це «завдання в завданні»: щоб визначити твір  

Т. Шевченка з ознаками романтизму і реалізму, потрібно знати: 1) для 

якого періоду творчості характерне таке поєднання ознак; 2) який із 

представлених творів написаний у цей період. Отже, у ранній період 

творчості написано твір «Катерина». 
 

 Твір «Поза межами болю» Осип Турянський присвятив 

А Василеві Романишину 

Б дружині й синові 

В сербові Ніколичу 

Г українцю Добровському 

Це завдання передбачає перевірити: «знаю чи не знаю» 

(репродуктивне). 
 

 Андрюша є героєм твору, присвяченого 

А Якову де Бальмену 

Б Василю Жуковському 

В «Цвітові яблуні» 

Г Кононівським полям. 
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Коментар: щоб виконати це завдання, потрібно вибудувати 

«ланцюжок пошуку правильних відповідей»: 1) героєм якого твору є 

Андрюша? («Я(Романтика)» М. Хвильового); 2) згадати присвяту до 

цього твору.  

 

 Присвяту «Моєму другові Якову де Бальмену» має твір, автора/ 

авторку якого називають 

А Каменярем 

Б Кобзарем 

В Сонцепоклонником 

Г Дівчиною з легенди 

Д Гірською орлицею 

Коментар: вибудовуємо «ланцюжок пошуку правильних 

відповідей»: присвяту «Моєму другові Якову де Бальмену» має 

твір «Кавказ» – автор Тарас Шевченко – його називають Кобзарем. 

 

  «Чомусь я часто, коли не щодня згадую про Сосницю і про вас 

усіх, особливо про батька і про Вас, моя рідна старенька мамо. 

Очевидно тому, що й сам уже сивий,… почав визирати в холодне 

чуже вікно – а чи не пливуть до мене в гості молоді літа 

деснянською водою на дубах», – писав про задум свого твору 

А Остап Вишня  

Б Юрій Яновський  

В Олександр Довженко  

Г Іван Багряний  

Д Григір Тютюнник 

Коментар: це завдання передбачає знання учнями біографічних 

відомостей Олександра Довженка, його філософських поглядів. Тому 

учні мають розставити логічні акценти в наведеній цитаті й 

застосувати свій знаннєвий компонент у конкретній ситуації 

невизначеності. 

 

 У рядках «Із звичайного став незвичайним, став щедрим, 

багатим, багатшим за царів, королів!.. Наче напоєний чарами, тільки 
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й жив він тепер своїми золотими видіннями, отими снопами, її 

красою, тільки й ждав, коли вийде з гауптвахти та знов гайне до 

своєї циганочки» ідеться про 

А Григорія Многогрішного  

Б Степана Радченка  

В Мусія Половця  

Г Василя Кравчину  

Д Сашка Діденка 

Коментар: виконання завдання, що передбачає роботу із ключовою 

цитатою, потребує знов-таки вміння визначати опорні слова, які 

допоможуть ідентифікувати твір. 

 

 Цитату: «Подяка блаженній натурі за те, що потрібне зробила 

неважким, а важке непотрібним» – узято з 

А байки 

Б бурлескно-травестійної поеми 

В історичної пісні 

Г соціально-побутової драми 

Д народної думи 

Коментар: вибудовуємо «ланцюжок пошуку правильних 

відповідей»: наведена цитата – із твору Г. Сковороди «Бджола та 

Шершень» – за жанром це байка. 

 

 Відвідання в 1910 році села Криворівні на Гуцульщині 

надихнуло митця на написання твору, у якому згадуються 

А Водяник і Русалка 

Б Щезник і Чугайстир 

В Бурунда і Тугар Вовк 

Г  Францішек і Тереза 

Д Баронова-Козино і Рина 

Коментар: це тип тестів, у яких факт з історії написання твору 

винесено в завдання; вибудовуємо «ланцюжок пошуку правильних 

відповідей»: упізнаємо за фактами, що це повість М. Коцюбинського 

«Тіні забутих предків» – у варіанті Б указано героїв цього твору. 
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Компетентнісно зорієнтованими можна вважати завдання з таким 

формулюванням: 

 Автобіографічним романом є твір, цитату з якого наведено в 

рядку… 

 Правильними є всі твердження, ОКРІМ…  

 «Ареною людських пристрастей» Євген Гуцало назвав твір, 

героями якого є… 

 «Струни моєї душі ослабли, пошарпані грубими пучками…» – 

фінальні рядки твору, автора якого називають… 

 Сцена «генерального мордобитія» (за І. Франком) є 

кульмінаційним моментом твору, що за жанром… 

Отже, запропоновані завдання свідчать про те, що важливо 

формувати в здобувачів освіти вміння застосовувати комплекс знань 

в конкретній ситуації і, як наслідок, – успішно виконувати «завдання 

в завданні». 

 Комплект завдань олімпіади з української літератури містить, крім 

тестових, завдання таких типів: 

 із короткою відповіддю (наприклад, «Літературний 

калейдоскоп»), які переважно репродуктивного характеру й 

перевіряють знання учнями програмового матеріалу; 

  паспорт твору (учневі пропонують фрагмент художнього твору 

(ключову цитату), «упізнавши» яку, учень має заповнити так 

звану «матрицю»: автор, назва твору, жанр, рік написання, тема, 

ідея тощо); 

 ідейно-художній аналіз поезії (або його елементи); 

 складання кросворду за творчістю письменника; 

 творче завдання (написати твір на одну із тем, есе тощо); 

 завдання із застосуванням мистецького контексту. 

В  оновлених / нових програмах з української літератури для 

учнів 5–9 /10–11 [14,15] задля осучаснення змістового компоненту, 

актуалізації компетентнісного підходу було введено рекомендаційну 

рубрику «Мистецький контекст» (МК), у якій подано зразки різних 

видів мистецтв (як класичні, так і сучасні), із якими вчитель, на 

власний розсуд, може ознайомити учнів під час аналізу художніх 
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творів. Це позначено й на характері завдань інтелектуальних змагань. 

Наведемо приклади.  

Перед вами картина з 

подвійним змістом відомого 

українського художника й педагога 

О. Шупляка. Назвіть перші два рядки 

поезії Т. Шевченка, які надихнули 

художника на написання цього 

полотна (7 клас)». («Мені 

тринадцятий минало, / я пас ягнята 

за селом»). 

Розгляньте картину 

А. Васнецова «Зимовий сон». З 

яким твором В. Підпалого ви 

асоціюєте це полотно? Які 

художні образи об’єднують ці 

два твори різних видів 

мистецтв? (8 клас). 

 

 Перед вами картина 

В. Васильківського «Козак у 

степу. Тривожні знаки». 

Ілюстрацією до якого 

вивченого вами літературного 

твору може слугувати це 

полотно? Свою думку 

аргументуйте (9 клас). 

 Вашій увазі – 

оригінальний зразок футуро-авангарду – скульптура «Карусель 

П’єро» Олександра Архіпенка, який першим у скульптурі почав 

розписувати поверхню фарбами. У «скульптуро-живопису» колір 
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підкреслює рельєф, а рельєф 

доповнює колір. Назвіть 

українського поета початку ХХ 

століття, творчість якого є також 

своєрідним авангардним 

експериментом. Укажіть 

літературний твір, форму і зміст 

якого, на Вашу думку, могла б 

передати ця скульптура 

Олександра Архіпенка. Поясніть чому (11 клас). 

 

1.2 «Тематичні акценти» з української літератури  
 

Під час підготування учнів до олімпіад, конкурсів, зовнішнього 

незалежного оцінювання радимо акцентувати (звернути) увагу учнів  

на таких питаннях із української літератури. 

1. Характеристика письменника відповідно до визначальних 

особливостей його творчості (перифрази): 

 «Дівчина з легенди» – Маруся Чурай; «мандрівний філософ», 

«український Езоп», «український Сократ» – Григорій Сковорода; 

Кобзар – Тарас Шевченко; Каменяр – Іван Франко; Сонцепоклонник – 

Михайло Коцюбинський; «Дочка  Прометея» – Леся 

Українка; «Гірська орлиця», «Пишна троянда в саду української 

літератури» – Ольга Кобилянська, «Усеобіймаюче око України» – 

Іван Нечуй-Левицький; «Людина-оркестр» – Павло Тичина; «Алхімік 

мудрих слів» – Максим Рильський; «Імператор залізних строф» – 

Євген Маланюк; «Співець краси» – Миколи Вороний;  «Витязь 

молодої української поезії» – Василь Симоненко; «Король 

українського тиражу», «Поет полювання» – Остап Вишня; 

«Сонячний поет» – Іван Драч; «Художник  світла» – Олесь Гончар; 

«Живописець правди» – Григір Тютюнник; «Солов’їне серце України» 

– Андрій Малишко; «Цариця поезії в Україні» – Ліна Костенко та ін.). 
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2. Належність письменника конкретному літературному процесу 

(не заучування дат життя і смерті митця, а його відповідність певній 

літературній епосі). Зазначимо, що програма зовнішнього 

незалежного оцінювання з української літератури вибудувана за 

хронологічним принципом, що допоможе учневі зорієнтуватися в 

літературних процесах. 

3. Псевдоніми українських письменників:  

Іван Нечуй-Левицький  – Іван Левицький; 

Панас Мирний – Панас Рудченко; 

Іван Карпенко-Карий – Іван Тобілевич; 

Леся Українка – Лариса Косач; 

Олександр Олесь – Олександр Кандиба; 

Микола Хвильовий – Микола Фітільов; 

Остап Вишня – Павло Губенко; 

Іван Багряний – Іван Лозов’ягін. 

4. Жанрова відповідність творів (часто пропонують завдання на 

встановлення відповідності між творами одного жанру). 

Наведемо приклад. 

Укажіть твори одного жанру.  

Назва твору      Назва твору 

1 «Тигролови»      А «Зачарована Десна»   

2 «Дитинство»      Б  «Залізний острів»  

3 «Молюсь і вірю. Вітер грає…» В «Моя автобіографія»  

4 «Україна в огні»     Г «Соntга spem sрего!»  

Д «Місто» 

(Відповідь: 1 – Д (роман), 2 – Б (новела), 3 – Г (поезія), 4 – А (кіноповість)). 

5. Присвяти до літературних творів: Т. Шевченко «Катерина» – 

В. Жуковському; Т. Шевченко «Кавказ» – «Искреннему моему Якову 

де Бальмену»; М. Коцюбинський «Intermezzo» – Кононівським полям; 

М. Хвильовий «Я(Романтика)» – «Цвітові яблуні»; Г. Тютюнник «Три 

зозулі з поклоном» – Любові всевишній присвячується; та ін. 

 6. Визначення ознак художньої системи у творчості 

письменника. 
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 Іван Нечуй-Левицький, Панас Мирний – реалізм,  

Михайло Коцюбинський – імпресіонізм,  

Василь Стефаник – експресіонізм,  

Леся Українка – неоромантизм,  

Павло Тичина, Микола Вороний, Олександр Олесь – символізм, 

Максим Рильський, Микола Зеров – неокласицизм,  

Володимир Винниченко – неореалізм,  

Михайль Семенко – футуризм. 

 7. Визначення зображувально-виражальних засобів (слід 

звернути увагу на розрізнення метафори і порівняння, персоніфікації 

та уособлення). Метафора є однокомпонентною, порівняння – 

найчастіше двокомпонентним (те, що порівнюють, і те, з чим 

порівнюють). Наприклад, Сонце розсипало на землю своє золото 

(метафора). Сонячне проміння виблискувало, як золото (порівняння). 

Реве та стогне Дніпр широкий (уособлення). Навшпиньках підійшов 

вечір (персоніфікація). Пам’ятаймо: уособлення – це оживлення, 

персоніфікація – олюднення. 

8. Установлення відповідності між ключовими цитатами із 

творів (у тому числі й тих, що є характеристикою персонажів) і 

автором. 

Наведемо деякі з них. 

- «Сміливі завжди мають щастя» (І. Багряний «Тигролови»); 

- «Золото – не дiвка!... Окрiм того, що красива, розумна, моторна i до 

всякого дiла дотепна, – яке в неї добре  серце, як вона поважає матiр 

свою; шанує всiх старших вiд себе; яка трудяща, яка рукодiльниця; 

себе i матiр свою на свiтi держить» (Наталка; І. Котляревський 

«Наталка Полтавка»); 

- «Здоровенний козарлюга. Пика широка, засмалена на сонці; сам 

опасистий; довга, густа чуприна, піднявшись перше вгору, спадала за 

ухо, як кінська грива…» (Кирило Тур, П. Куліш «Чорна рада»); 

- «Та що ж то за дівка була! Висока, прямесенька, як стрілочка, 

чорнявенька, очиці, як тернові ягідки, бровоньки, як на шнурочку, 

личком червона, як панська рожа…» (Маруся, Г. Квітка-

Основ’яненко «Маруся»); 
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- «Не багатого роду!» – казала проста свита, накинута наопашки.– «Та 

чепурної вдачі», – одмовляла чиста, біла, на грудях вишивана 

сорочка» (Чіпка, Панас Мирний та Іван Білик  «Хіба ревуть воли, як 

ясла повні?»); 

- «…була з багацького роду, фудульна, здорова дівка, з грубим 

голосом і воластою шиєю…На добрім хазяйстві…набралась тіла, 

стала повна й червона, курила люльку…» (Палагна,  

М. Коцюбинський «Тіні забутих предків») тощо.  

 Можна також запропонувати літературні диктанти, які містять 

запитання щодо відомостей про героїв твору, назви місця подій, 

присвяти тощо. 

У процесі підготування учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання часто-густо виникають питання щодо системи вивчення і 

повторення програмового матеріалу до зазначеного терміну. 

Особливо це стосується української літератури, оскільки в 10-11 

класах програмою передбачено не тільки повторення (як у курсі 

української мови), а й опанування нового навчального матеріалу. 

Застосовуються різні підходи. Рекомендуємо найбільш оптимальні й 

можливі за таких умов.  

 Плануючи практичну частину заняття з української літератури в 

10 і 11 класах, учитель вибирає певну кількість тестових завдань в 

межах теми, що вивчається, і тієї, яка повторюється учнями до 

конкретного уроку (маємо на увазі матеріал з української літератури 

(6-10 кл.), передбачений програмою ЗНО); опрацювання матеріалу на 

повторення  на додаткових, факультативних заняттях. 

 Самостійна робота учнів за матеріалами з підготування до 

зовнішнього незалежного оцінювання, орієнтовних тестів, складених 

з метою повторення творчості українських письменників (окремо і 

об’єднаних у блоки). 

 Можна розподілити весь навчальний матеріал за тематичними 

блоками (відповідно до Програми ЗНО), об’єднавши матеріал про 

творчість окремих письменників у межах конкретного літературного 

процесу. Це дасть змогу випускникам краще орієнтуватися в 
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періодизації української літератури за історико-хронологічним 

принципом, створить ширше уявлення про місце письменника в 

літературному процесі певної історичної епохи.  

Ще раз зауважимо, що процес повторення не повинен зводитися 

до уривчастих відомостей про письменника і його твір, це має бути 

комплексний підхід (літературний процес, епоха, біографічні 

відомості, знання змісту творів, їх аналіз).  

 Уводити в межах кожної теми (нової і повторюваної) завдання із 

теорії літератури не тільки з метою запам’ятовування 

літературознавчих понять і термінів, а їх практичного застосування. 

 Застосовувати на заняттях елементи аналізу художніх творів, що 

сприятиме формуванню вмінь визначати тему, ідею твору, давати 

характеристику зображувально-виражальних засобів тощо. 

 У процесі підготування можна використовувати різні форми 

завдань (з однією правильною відповіддю з чотирьох (п’яти) 

варіантів, із кількома правильними відповідями, на встановлення 

відповідності, логічної послідовності, із відкритою відповіддю та 

інші) з метою урізноманітнення підходів до виконання завдань. Але 

обов’язковим є застосування тестів, що за формою і технічними 

характеристиками відповідають вимогам сертифікаційної роботи 

(особливо наприкінці навчального семестру) для того, щоб 

випускники виробляли навички виконання завдань у відповідному 

форматі. 

 До кожної теми (або декількох) пропонувати тести з метою 

перевірки повторюваного матеріалу. Узагальнювальні тести можна 

проводити не тільки в кінці вивчення теми, а й під час, об’єднавши їх 

у блоки. Наприклад, вивчивши окремо творчість Василя Симоненка, 

Ліни Костенко, Івана Драча доречним буде проведення 

узагальнювального контролю  з теми «Шістдесятництво в українській 

літературі», «Сучасний літературний процес» тощо. 

Важливим завданням у роботі вчителя є наповнення реальним 

змістом методичних підходів особистісно зорієнтованого та 

компетентнісного навчання. 
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Отже, системна робота із завданнями запропонованого формату 

допоможе учням якісно підготуватися до інтелектуальних змагань.  

1.3 «Акцент» 3. Написання есе. Практичні поради 

  
Завдання з української літератури на районному й обласному 

етапах мають бути орієнтовані на формат завдань всеукраїнського 

етапу відповідно до методичних рекомендацій Міністерства освіти і 

науки України. 

Пакет олімпіадних завдань з української літератури містить 

завдання різних типів: як репродуктивні, так і компетентнісно 

орієнтовані. Традиційно перше завдання – це написати твір 

(зазначеного жанру, типу і стилю мовлення) на одну із тем (на вибір). 

«Жанром-лідером ХХІ століття» називають есе. 

Довідка. Есе (з франц. – спроба, начерк) – прозовий твір із 

довільною композицією, якому властива белетризація зафіксованих 

індивідуальних вражень, асоціацій чи інформації, отриманих із різних 

галузей знань, несистематичне поєднання філософських, літературно-

критичних, науково-популярних, іноді специфічно наукових 

елементів. Стиль есе характеризується яскравою образністю, 

суб’єктивністю, поєднанням різнорідних елементів, афористичністю, 

побутовністю мовлення [6, c. 347]. 

Зазначимо, що есе – це не твір-роздум у форматі ЗНО із 

традиційними штампами на кшталт: «на мою думку», «я вважаю», 

«по-перше», «по-друге», «прикладом може слугувати», «аргументом 

на підтвердження моєї думки є» тощо. Високо оцінюється 

креативність, творчість, нестандартність у формулюванні і 

викладенні власних думок. 

Назвемо прийоми, якими потрібно оволодіти здобувачам освіти, 

аби виконати це завдання:  

- прийом риторичного запитання (розкриття вірогідних позицій 

щодо запропонованої до розгляду проблеми);  

- прийом цитації (дає змогу навчитися афористично 

висловлювати власні думки);  
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- прийом антитези (розкриває специфіку ходу авторської 

думки);  

- прийом швидкого переходу (від фактологічного контексту 

думки до ментального; це можуть бути роздуми про твори мистецтва, 

естетичні й морально-етичні проблеми, філософські концепції, 

наукові теорії тощо);  

- прийом асоціативних відступів (здійснює перехід від 

образного ряду до понятійного, від філософського до побутового);  

- прийом порівняння (наведення аналогічних прикладів із метою 

виявлення подібного, виведенням закономірностей з подальшим 

переходом до висновків);  

- прийом хронологічної послідовності;  

- опис чи розповідь з аналізом проблем;  

-  можуть бути яскравий епіграф, неочікуваний заголовок.  

 Обсяг тексту – довільний (якщо не визначено умовою завдання).  

У «Практичних рекомендаціях з підготовки до ІV етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та 

літератури» окреслено таку «формулу» написання есе: Дивуйте – 

заперечуйте – провокуйте – міркуйте – розповідайте – аналізуйте – 

аргументуйте – підсумуйте [4 , c. 11]. 

Наведемо кілька порад щодо побудови есе. 

 На підготовчому етапі варто занотовувати на берегах 

неординарні погляди, думки, факти, влучні цитати. 

 Потрібно уважно прочитати тему, підкреслити ключові опорні 

слова, дібрати до них асоціації, з’ясувати значення потрібних понять. 

НЕ потрібно описувати всі відомі факти, а лише ті, що стануть 

творчою відповіддю на окреслене в темі питання. Упродовж усього 

есе необхідно підкреслювати зв'язок наведених фактів. 

 Загальний підхід до теми варто висвітлити у вступі, який має 

містити проблемне завдання й відповідь на поставлене питання. 

Оскільки в есе треба мислити творчо, то це можна зробити на основі 

парадоксів, протиставлень (можна йти від супротивного). Способи 

написання вступу: діалог із читачем (використання риторичних 
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запитань);  стандартний (роздуми про поняття, окреслені в темі); 

несподіваний (спроба заперечити усталені істини – шокувати; 

сформулювати гіпотезу (припущення: що відбудеться, якщо чогось не 

існуватиме; визначення причини відсутності чогось й опис можливих 

наслідків); «наказовий» (використання дієслів у формі наказового 

способу, наприклад, «Бережи природу!», «Не втрачай жодної 

хвилини!», «Лови летючу мить життя!»); інформативний (назвати 

одразу кілька фактів, пов’язаних із темою); «цитатний» (початок із 

доречної цитати, без штампів та кліше) 

 [4, c. 12]. 

 Основна частина есе вибудовується з метою переконання 

читача. Для цього варто викласти ключові ідеї з подальшою їх 

аргументацією та підтвердженням фактами.  

 Можна звертатися до будь-яких джерел (покликання на лідерів 

думки додасть вагомості роботі). Кожну фразу потрібно 

оформлювати як цитату.   

 Доречними стануть приклади з історії, суспільного життя, 

власного досвіду.  

 Висновки – не обов’язково пряма відповідь на проблемне 

питання. Це може бути доречна цитата, заклик до дії, узагальнення, 

ствердження будь-чого, риторичне запитання чи остаточно не 

завершені роздуми. Вдалим варіантом завершення есе вважають 

використання афоризмів.  

 Під час редагування написаного варто звернути увагу на те, чи 

дотримана логічна структура, чи відповідають аргументи зазначеним 

тезам, чи немає помилок.  

 

1.4  «Акцент» 4. Ідейно-художній аналіз ліричного твору 
 

Зазначимо, що це – творче завдання. Орієнтуючись на план 

ідейно-художнього аналізу ліричного твору, учень створює зв’язний 

текст. Як правило, учителі вимагають чітких відповідей за кожним 

пунктом плану. Проте це не відповідає вимогам до виконання завдань 
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такого типу. Звертаємо увагу на те, що під час визначення 

зображувально-виражальних засобів у поетичному творі учневі варто 

вказати на їхню роль у творі (наприклад, розкривають ідейний зміст, 

допомагають передати почуття ліричного героя, передають красу 

зимового ранку тощо), дотримуючись логіки зв’язної відповіді. 

Наведемо приклади. 

 Використовуючи епітети і метафору  «пухнасті сніжинки», 

«засніжені капелюхи будинків», автор передає красу зимового ранку. 

 Для вираження неперебутності кохання й розуміння його як 

життєвої необхідності Ліна Костенко використовує порівняння «як 

невтоленна спрага». 

 Метафора «моя душа й від цього вже світає» акцентує на тому, 

що лірична героїня змогла побачити в коханні найголовніше – 

подароване ним тепло, яке зігріває душу». 

 Метафора «я не покличу щастя не моє» і гіпербола «луна луни 

туди не долітає», яку  підсилено тавтологією «луна луни», указують 

на кульмінацію почуття…[5]. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН АНАЛІЗУ ПОЕТИЧНОГО ТВОРУ 

(за В. І. Пахаренком) [13] 

1. Короткі відомості про автора (насамперед ті, що допомагають 

краще зрозуміти специфіку твору) (якщо є потреба). 

2. Історія написання твору (якщо є потреба). 

3. Вид поезії (жанр: громадянська (політична), інтимна, пейзажна, 

філософська…). 

4. Тема твору. 

5. Композиція твору. 

6.  Філософічність, психологізм поезії. 

7. Сюжетна основа твору (якщо вірш сюжетний).  

8. Ключові образи твору. 

9. Ліричний герой. Хто він? 

10. Який образ є внутрішнім стрижнем твору? 

11.  Чи є в поезії символи? Їх значення і зміст. 
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12.  Які мовні засоби сприяють емоційному наснаженню твору 

(епітети, метафори, порівняння, гіпербола, анафора, антитеза, 

здрібнілі форми, окличні чи запитальні речення, діалог, крапки 

тощо). 

13.  Віршування (види рими, спосіб римування, віршовий розмір, вид 

строфи), роль у розкритті провідного мотиву твору. 

14.  Своєрідність художньої форми, художня деталь (спосіб 

розкриття змісту, композиція, сюжет, система образів, жанр, 

своєрідність художніх засобів…). 

15.  Які почуття домінують у вірші (сповідь, зізнання, розчарування, 

переживання…). 

16.  Як досягає автор динаміки образу? 

17.  Авторська оцінка зображуваного. 

18.  Цілісність твору. Провідна думка. 

19.  Духовно-естетична цінність твору. Особисті враження. 

1.5  «Акцент» 5. Словничок із теорії літератури 
 

Пропонуємо словничок випускника,  у якому вміщено основні 

відомості з теорії літератури (у тому числі – художні засоби). 

Тема твору (від гр. «основа», «положення») – основний предмет 

розповіді, те, про що йдеться у творі. 

Ідея твору (від гр. «вигляд», «первообраз») – ядро авторського 

задуму, основна думка про змальовані у творі явища, висвітленню 

якої підпорядковані всі образи і художні засоби твору (ідеали і 

переконання, які автор прагне донести до читача через свій твір). 

Конфлікт (від гр. «суперечка», «сутичка») – суперечність, зіткнення, 

що лежить в основі боротьби між персонажами і зумовлює розвиток 

подій у творі (сюжет). 

Фабула (від гр. «байка», «переказ») – це поданий у причиново-

часовій послідовності ланцюг подій, змальованих у художньому творі 

(ключова одиниця – подія). 

Композиція (від гр. «складання», «поєднання», «створення», 

«побудова») – зумовлена змістом побудова художнього твору, 
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розміщення і співвідношення всіх його частин, порядок розгортання 

подій і розстановка персонажів. (Упорядковане розміщення логічно 

зв’язаних складових частин художнього твору). 

Сюжет (від франц. «тема», «предмет») – це художньо осмислена 

конкретна система пов’язаних між собою подій, у яких 

розкриваються характери персонажів і зміст твору. (Сюжет ще 

визначають як конфлікт, що рухається, розвивається). 

Сюжетні вузли (етапи розгортання) 

Експозиція (від лат. – «виклад», «опис», «пояснення») – місце у 

творі, де читач знайомиться з часом, місцем подій, персонажами ще 

до початку конфлікту; введення в ситуацію, в якій розкривається 

конфлікт. 

Зав’язка – подія, з якої виростає,  розпочинається основний конфлікт 

твору. 

Розвиток дій (перипетії) – кілька подій, що змінюють одна одну і в 

яких розгортається конфлікт, виявляються характери персонажів. 

Кульмінація (від лат. «вершина») – найвища точка в розвитку 

конфлікту, вирішальне, найгостріше зіткнення сил, які ведуть 

боротьбу. (Іноді зустрічається передкульмінація) 

Розв’язка – логічне завершення подій, що зазнали докорінного 

перелому в кульмінації. 

Лірика 

Умовна класифікація за мотивами та основним ідейним 

спрямуванням: 

 громадянська – лірика із соціальною та національною 

проблематикою, у якій представлено глибоке розуміння поетом 

сучасного життя і ставлення до нього (суспільно-політична, 

патріотична); 

 філософська  – лірика, спрямована на  філософське осмислення 

світу; 

 пейзажна – зображення природи, настрій ліричного героя, 

викликаний її спогляданням, філософськими та медитативними 

міркуваннями з приводу художнього осмислення світу; 
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характерним є  принцип паралелізму, що будується на 

контрастному зіставленні або гармонійній єдності внутрішнього 

світу людини з природою; 

 інтимна – поетичні твори, у яких ідеться про сердечні 

переживання, прояви любові ліричного героя тощо; 

 релігійна – поетичне звернення до Бога, вираження релігійних 

почуттів і переживань; 

 сатирична – викриття, осмислення засобами сатири вад 

суспільства і людини; 

 медитативна –  вид лірики, що має характер розмірковування, 

роздумування, замисленості, авторських вагань. 

ТРОПИ 

Троп (від гр. «поворот») – слово чи вираз, ужиті в переносному 

значенні для характеристики будь-якого явища за допомогою 

вторинних смислових значень, актуалізації його «внутрішньої 

форми»; прийом виразності, що реалізується на рівні слова чи 

словосполучення.   

Епітет (від гр. «додаток», «прикладка») – художнє означення, яке 

образно чи емоційно розкриває ознаки певного явища. (Наприклад, 

квітуча земля, зима-чарівниця, поставився холодно…). Зазначимо, що 

не всі слова, які відповідають на питання «який?», є епітетами. Так, 

«українська мова» – це звичайне означення, «солов’їна, барвінкова 

мова» – художнє означення (епітет). 

Порівняння – троп, який полягає в уподібненні одного предмета 

іншому на основі загальної у них ознаки. (Наприклад, «між горами 

старий Дніпро, неначе в молоці дитина» (Т. Шевченко); порівняння – 

двокомпонентне). Одним із способів вираження є форма орудного 

відмінка – «Ахілл кинувся левом» (порівняти:«Ахілл кинувся, як лев»). 

Оксиморон (оксюморон) (від гр. «дотепно-безглузде», 

«нісенітниця») – свідоме поєднання різко контрастних понять, які 

логічно нібито виключають одне одного, але в дійсності разом дають 

нове уявлення. (Наприклад, «Десь там, у найглибших висотах, десь 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB
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там, у найвищих глибинах, уся з найтемнішого світла, уся з 

найсвітлішого мороку», «бідний багач», «розумний дурень»). 

Метафора (від гр. «перенесення») – поетичний вислів, у якому 

слова вживаються в переносному значенні на підставі схожості ознак, 

властивостей різних предметів і явищ. Наприклад, «Там море дере 

свою синю одежу об гострі скелі на білі клапті» (М. Коцюбинський) 

– «синя одежа моря» – метафора, ужита в значенні «морські хвилі», 

білі клапті — «піна хвиль». 

Основні різновиди метафори (за В. Пахаренком [13, с. 100-102]): 

 власне метафора (наприклад, «троянди днів», «капелюхи 

будинків»); 

 уособлення – перенесення властивостей живих істот на предмети, 

явища природи чи абстрактні поняття, оживлення їх. (Наприклад, 

«Реве та стогне Дніпр широкий» (Т. Шевченко)); 

 персоніфікація (від лат. «особа», «робити») (різновид уособлення) 

– надання тваринам,  предметам, явищам та поняттям властивостей  

людини, олюднення їх (наприклад, «навшпиньках підійшов вечір», 

«стомився день, залищив косовицю»);  

 алегорія (від гр. «інший», «говорю») – перенесення значень одного 

кола явищ на інше, зокрема відтворення людських характерів та 

взаємин в образах тварин, предметів, явищ природи, іносказання. 

(Наприклад, назва роману Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба 

ревуть воли, як ясла повні?» є алегоричною, адже під волами 

автори розуміють уярмлений народ); 

 cимвол (від гр. «знак», «натяк») – предметний або словесний знак, 

який опосередковано, умовно виражає сутність певного явища. 

(Наприклад, весна – символ життя, молодості, «хмари осінні» – 

негаразди, проблеми, хвороби (у творах Лесі Українки)). 

 

Метонімія  (від гр. «перейменування») – троп, для якого 

характерне перенесення назви з одного явища на інше, що перебуває 

з ним у певному зв’язку. (Наприклад, «школа пішла на карантин» (не 

школа, а ті, хто навчаються й працюють у школі); «читаємо 
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Шевченка» (у значенні – твори Шевченка); «Київ зустрічав гостей» 

(населення Києва); «Ей, Борода» (людина з бородою); «з’їв цілу 

миску» (їжу в мисці) тощо.  

   Різновиди метонімії( за В. Пахаренком  [13, с. 103–105]: 

- синекдоха (від гр. «співвіднесення») – троп, що заснований на 

вживанні однини замість множини і навпаки, визначеного числа 

замість невизначеного, видового поняття замість родового і навпаки. 

(Наприклад, «сто разів вам казав!»); 

- гіпербола (від гр. «перебільшення») – художнє перебільшення 

якихось рис людини, предметів або явищ з метою показати їхню 

велич, розмах, виявити до них захоплення або презирство. 

(Наприклад, «Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання» 

(В. Сосюра)); 

- літота (від гр. «простота», «помірність») – художнє применшення 

ознак якогось явища з метою показати його мініатюрність, 

підкреслити презирливе чи лагідне ставлення до нього (протилежне 

за значенням гіперболі).  (Наприклад, «до села рукою подати», «за 

хвильку повернуся»); 

- антономазія (від гр. «перейменовую») – уживання власних імен, 

зокрема імен літературних персонажів, замість загальних назв. 

(Наприклад, Ескулап – лікар, Венера – кохання); 

-евфемізми (від гр. «добре кажу») – слова чи вирази, ужиті замість 

слів з неприємним, непристойним або забороненим змістом. 

(Наприклад, «ухилятися від істини»  замість «брехати», «відійти в 

інший світ» замість «померти»); 

- перифраз (від гр. «навколо», «пояснюю») — заміна назви одного 

предмета, явища, людини описом її найхарактерніших ознак. 

(Наприклад, Франко – Каменяр, Київ — місто квітучих каштанів). 

 

 

Основні види комічного 

Гумор (від англ. «настрій», «вдача») – вид комічного, коли про 

серйозне говориться з посмішкою, коли доброзичливому осміянню 

піддаються вади в характері, поведінці. 
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Сатира (від фр. і лат. «сатира» – «десерт», «суміш») – спосіб 

художнього відображення явищ дійсності, який знаходить вияв у 

різкому висміюванні негативного в суспільному житті й людських 

характерах. (Прикладом соціальної сатири є поезія Григорія 

Сковороди «Всякому місту – звичай і права»: «Той безперервно 

стягає поля, / Сей іноземних заводить телят. / Ті на ловецтво 

готують собак, / В сих дім, як вулик, гуде від гуляк»). 

Іронія (від гр. «глузування», «насмішка») – троп, який виражає 

глузливо-критичне ставлення до зображуваного (прихована 

насмішка, коли явище чи особу характеризують у позитивному тоні, а 

мають на увазі протилежне; створюється на основі підтексту). 

(Наприклад, «Той мудрує, той руйнує, /  Той неситим оком – / За край 

світа зазирає.../ Чи нема країни, / Щоб загарбать і з собою / Взять у 

домовину»). 

Сарказм (від гр. «розривати м’ясо») – особливо дошкульна 

насмішка, вияв крайньої ненависті й зневаги до зображуваного. 

(Наприклад, у поемі Тараса Шевченка «Кавказ»: «У нас же й світа, 

як на те — / Одна Сибір неісходима! / А тюрм, а люду!.. Що й 

лічить! / Од молдаванина до фінна / На всіх язиках все мовчить, / Бо 

благоденствує!»). 

Гротеск (від іт. «печерний живопис», фр. «химерний», 

«незвичайний») – вищий ступінь комічного, художній прийом у 

мистецтві, заснований на нарочисто карикатурному спотворенні, 

порушенні форм і розмірів предметів,  перебільшенні чи 

применшенні зображуваного, на поєднанні різких контрастів, 

сполученні реального з фантастичним, трагічного чи страшного з 

комічним, смішним.. (Наприклад, поема Тараса Шевченка «Сон» («У 

всякого своя доля»)). 

Інвектива (від лат. «нападаю») – вид сатири, поширений в літературі 

та ораторському мистецтві в епоху античності, різке викривальне 

висміювання певної особи чи групи осіб; пряме, найгостріше 

засудження певної вади. (Наприклад, поему Тараса Шевченка 

«Кавказ» Іван Франко назвав  «огнистою інвективою проти темного 

царства…»). 
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Бурлеск (від італ. і фр. «жарт») – різновид комічної, пародійної 

поезії, що характеризується невідповідністю між формою та змістом: 

піднесене, "високе" осміюється, передається зниженим, іноді 

вульгаризованим стилем, і навпаки, буденне "низьке" замальовується 

як високе, героїчне. 

Травестія (від італ. «перевдягати») – різновид жартівливо-бурлескної 

літератури, в якій відомий твір серйозного змісту переробляється в 

комічний з використанням побутової лексики, колоритних 

фразеологізмів, фамільярних словосполучень. 

(Приклад травестії та бурлеску – поема Івана Котляревського 

«Енеїда»). 

 

Синтаксичні фігури 
 

Синтаксичні фігури – своєрідна синтаксична побудова фраз для 

посилення виразності й емоційності мови та уникнення 

одноманітності. 

 Інверсія (від лат. «перевертання», «переставлення») – незвичайна 

розстановка слів у реченні для того, щоб найбільш значуще слово 

особливо підкреслити, звернути на нього увагу або увиразнити 

ритмізованість фрази. 

На кого посміла знятись зрадника рука? (Павло Тичина). 

 Патетичне запитання   виражає якісь емоції, відповідь випливає 

вже з нього самого, не потребує окремого виразу. 

        Хто вам сказав, що я слабка, 

        Що я корюся долі? (Леся Українка). 

 Патетичне звертання  –  звертання до неживих предметів, як до 

живих, або до відсутніх осіб, як до присутніх. 

       О рідне слово, хто без тебе я? (Олександр Олесь). 

 

 Патетичний оклик (вигук) – вислів почуття в коротких, 

емоційно-перенасичених словах. 

Докучило! Нема мені Вітчизни! (В. Стус). 
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 Патетичне ствердження – особливе підкреслення незапереченості 

сказаного мовцем. 

Так! Я буду крізь сльози сміятись… (Леся Українка). 

 Патетичне заперечення  – зосередження уваги читача на певній 

думці через пояснення її у формі заперечення або застереження 

можливого іншого погляду. 

Ні, я хочу крізь сльози сміятись… (Леся Українка). 

 Анафора (єдинопочаток) – повторення на початку віршованих 

рядків, строф або речень чи розділів (у прозі) однакових слів чи 

синтаксичних конструкцій. 

За що тебе сплюндровано, 

За що, мамо, гинеш? (Тарас Шевченко). 

 Епіфора (єдинозакінчення) – повторення однакових слів чи 

синтаксичних конструкцій у кінці віршованих рядків, строф чи 

речень, розділів (у прозі). 

Усмішка твоя – єдина, 

Мука твоя – єдина, 

Очі твої – одні  (В. Симоненко). 

Фоніка 

Фоніка (від гр. «той, що звучить») (літературна) – звукова 

організація поетичного мовлення; засоби, які надають творові 

милозвучності, посилюють його емоційність та виразність. 

Фонетичні засоби, 

які найчастіше використовують у художній мові 

Асонанс (від фр. і лат. «звучу до ладу») – повторення голосних звуків 

з метою створення звукового образу. «Реве та стогне Дніпр широкий, 

/ Сердитий вітер завива, / Додолу верби гне високі, / Горами хвилю 

підійма» (Тарас Шевченко); «мов золото-поколото, горить-

тремтить ріка, як музика» (Павло Тичина). 

Алітерація (від лат. «до», «при», «буква») – повторення одного чи 

кількох приголосних звуків з певною художньою метою. (Наприклад, 
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«Аж загудів гладкий далекий дзвін, карнавками плакучими» (Павло 

Тичина)); «Стихли струни, стихли співи, /  Срібні співи серенад, – /  

Срібно стеляться сніжинки, / Спить самотній сад»  

(В. Кобилянський)). 

Звуконаслідування (ономатопея) – відтворення, наслідування звуків 

живої і неживої природи у літературних творах. (Наприклад, «Ми 

дзвіночки, / Лісові дзвіночки, / Славим день./ Ми співаєм,/Дзвоном 

зустрічаєм: /День!/День./Любим сонце, /Небосхил і сонце, /Світлу 

тінь, /Сни розкішні, /Все гаї затишні: / Тінь!/ Тінь»). 

Евфонія (від гр. «милозвучність») – сукупність звукових явищ, що 

роблять мову милозвучною, мелодійною. (Наприклад, «Лови летючу 

мить життя! / Чаруйсь, хмелій, впивайся / І серед мрій і забуття / В 

розкошах закохайся» (Олександр Олесь)). 

Какофонія (від гр. «погане звучання») – немилозвучність, безладне 

хаотичне нагромадження звуків. (Наприклад, «Карл украв у Клари 

коралі, / А Клара у Карла вкрала кларнет»). 

 

1.6  «Акцент» 6. Узагальнювальні завдання з теорії 
літератури 

 
1. Назвіть літературознавчий термін за його визначенням 

(у дужках наведено відповідь): 

1) зла і дошкульна іронія, відвертий вияв ненависті і презирства 

до зображуваних явищ чи осіб (сарказм); 

2) одна з фігур поетичної мови, порушення традиційного 

порядку слів у реченні з метою виділення значущого слова (інверсія); 

3) стилістична фігура, у якій протиставлено життєві явища, 

думки, образи з метою розкриття їхньої сутності (антитеза); 

4) фігура поетичної мови, що посилює експресивність 

висловлювання: мовний зворот, сформульований у формі запитання, 

яке не потребує відповіді (риторичне запитання); 

5) фонетичний засіб: повторення приголосних для посилення 

інтонаційної та смислової виразності (асонанс); 
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6) слово, значення якого переноситься на найменування іншого 

предмета, пов'язаного з властивим для цього слова предметом за 

своєю природою (метафора); 

7) стилістична фігура, що полягає у зведенні слів або 

словосполучень, значення яких взаємовиключає одне одного, 

створюючи ефект смислового парадоксу (оксиморон (оксюморон)); 

8) слово, що вказує на одну з ознак того предмета, який 

називається, і має на меті конкретизувати уявлення про нього 

(художнє означення) (епітет); 

9) зображення абстрактної ідеї (поняття) за допомогою образу 

(зв'язок між значенням і образом встановлюється за подібністю); 

перенесення значень одного кола явищ на інше, зокрема відтворення 

людських характерів та взаємин в образах тварин, предметів, явищ 

природи (алегорія); 

10)  художній засіб посилення зображувальних і виражальних 

якостей мови, що передбачає семантичні перетворення, в основі яких 

перебільшення характерних властивостей, ознак певного предмета, 

явища, дії (гіпербола). 

 

2. Визначте зображувально-виражальні засоби в наведених 

фрагментах. 

1) Весь театр аплодував стоячи (метонімія). 

2) Реве та стогне Дніпр широкий (уособлення). 

3) Мене ізмалку люблять всі дерева,  

         і розуміє бузиновий Пан,  

        чому верба, від крапель кришталева,  

        мені сказала: «Здрастуй!» – крізь туман (персоніфікація, епітет).  

4) Десь там, у найвищих глибинах, 

Десь там, у найглибших висотах, 

Уся з найтемнішого світла. 

Уся з найсвітлішого мороку... 

Ген там, з найгіркішого солоду, 

Ген там, в найпалкішому холоді, 

Ген там, в холоднючій спекоті... (оксиморон). 
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5) Дахів похилих старовинні плечі (власне метафора, епітет). 

6) З неба бризки злотозоряні  (епітет, метафора). 

7)  Гомоніла Україна, довго гомоніла (метонімія, персоніфікація). 

8) Ти пахнеш, як листя весняне, 

Як дитинство моє полотняне, 

Як тепла малинова стежка, 

Як мамина срібна сережка... (порівняння, епітети). 

9) Блискуча відповідь (епітет). 

10) Я ж не люблю її з надмірної любові (оксиморон, епітет). 

11) Старі кості, як стара верба: на вогонь добрі, а з кіньми бігати ні до 

чого (порівняння). 

12) Довго тягтиметься мить (оксиморон). 

13) Колючий погляд (епітет). 

14) Сипле, стеле сад самотній 

       Сірий смуток – срібний сніг (алітерація, метафоричний епітет, 

епітет). 

15) Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання (гіпербола). 

 

3. Визначте віршовий розмір у наведених фрагментах. 

1) З раннього ранку до пізньої ніченьки 

Голкою денно верти…(П. Грабовський). (Дактиль) 

2) Вічний революцьонер -  

Дух, що тіло рве до бою, 

Рве за поступ, щастя й волю…(І. Франко). (Хорей) 

3) Реве та стогне Дніпр широкий, 

Сердитий вітер завива… (Т. Шевченко). (Ямб) 

4) Наша ціль – людське щастя і воля. 

Розум владний без віри основ… (І. Франко).(Анапест) 

5) Любіть Україну, як сонце, любіть, 

Як вітер, і трави, і води… 

В годину щасливу і в радості мить, 

Любіть у годину негоди! (В.Сосюра). (Амфібрахій) 
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4. Визначте вид римування в наведених фрагментах. 

 

1)  В Путивлі-граді вранці-рано 

Співає, плаче Ярославна, 

Як та зозуленька кує, 

Словами жалю додає (Т. Шевченко). (Парне, суміжне) 

2)  Ще молитесь, далекий брате, 

Серед звенигородських піль. 

Ще не стомились карбувати 

В коштовних ямбах вічний біль…   

(Є.Маланюк).(Перехресне) 

3)  Мені зоря сіяла нині вранці, 

устромлена в вікно. І благождать –  

така ясна лягла мені на душу 

сумиренну, що я збагнув нарешті: 

ота зоря – то тільки скалок болю, 

що вічністю протятий, мов огнем… (В. Стус). (Верлібр) 

4)  Мов скарб старий – цей місяць-білозір, 

Мов сни старі – ці хмари білопінні. 

І бачу я: в тривожному тремтінні 

Поганська гніч лягла на чорний бір (М. Бажан). (Кільцеве) 

5)  О, принесіть як не надію, 

То крихту рідної землі: 

Я притулю до уст її 

І так застигну, так замлію (О. Олесь). (Кільцеве) 

6) Реве та стогне Дніпр широкий, 

Сердитий вітер завива… (Т. Шевченко). (Перехресне) 

7) Любіть Україну, як сонце, любіть, 

Як вітер, і трави, і води… 

В годину щасливу і в радості мить, 

Любіть у годину негоди! (В.Сосюра). (Перехресне). 
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1.7 «Акцент» 7. Узагальнювальні завдання з української 
літератури (на фінальному етапі підготування до 
зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і 
літератури) 

 

Наводимо 24 тестові завдання (з однією правильною відповіддю із 

чотирьох), які можна використати як узагальнювальні на 

заключному етапі підготування до зовнішнього незалежного 

оцінювання (правильні відповіді виділено). 

1. До жанрової системи українського фольклору НЕ належить 

А балада 

Б дума 

В прислів’я 

Г медитація 

2. Укажіть назву твору, який знаменував початок нової 

української літератури 

А Г. Сковорода «Бджола та Шершень».  

Б І. Котляревський «Енеїда» 

В Т. Шевченко «Заповіт» 

Г І.  Котляревський «Наталка Полтавка» 

3. Посланням (за жанровим визначенням) є твір 

А «Ой, летіла стріла» 

Б «Повість минулих літ»  

В «І мертвим, і живим, і ненарожденним…» 

Г «Гімн» 

4. Здійснив переклад частин Біблії українською мовою 

А Іван Франко 

Б Пантелеймон Куліш 

В Тарас Шевченко 

Г Григорій Сковорода 

5. На протиставленні подано жіночі образи – Марічки і Палагни 

– у творі 

А «Лісова пісня» Лесі Українки  

Б «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського 
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В «Тигролови» І. Багряного 

Г «Земля» О. Кобилянської  

6. З якого твору наведений фрагмент пейзажу, який представляє 

місце подій: «Старезний, густий, предковічний ліс на Волині…»? 

А «Лісова пісня» Лесі Українки 

Б «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського 

В «Місто» В. Підмогильного 

Г «Земля» О. Кобилянської 

7. Що об’єднує твори «Intermezzo» М. Коцюбинського і «Я 

(Романтика)»? 

А місце дії 

Б розповідь від 3-ї особи 

В жанр – новела 

Г несподіваний фінал 

8. До родини Тобілевичів належать усі митці, ОКРІМ  

А Івана Карпенка-Карого 

Б Миколи Садовського 

В Панаса Саксаганського 

Г Марка Кропивницького 

9. Справжнє прізвище Панаса Мирного – 

А Губенко 

Б Фітільов 

В Тобілевич 

Г Рудченко 

10. Укажіть прізвище композитора – автора опери «Наталка 

Полтавка» 

А М. Лисенко 

Б М. Леонтович 

В Л. Ревуцький 

Г М. Вербицький 

11. Як Великий Каменяр в українській літературі відомий 

А Тарас Шевченко 

Б Іван Франко 

В Євген Маланюк 

Г Павло Тичина 
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12. «Міщанство та українізація» – авторське визначення теми 

твору 

А «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого 

Б «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького 

В «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» П. Мирного та І. Білика 

Г «Мина Мазайло» М. Куліша 

13. За жанром драма-феєрія твір 

А «Мина Мазайло» М. Куліша 

Б «Я(Романтика)» М. Хвильового  

В «Зачарована Десна» О. Довженка  

Г «Лісова пісня» Лесі Українки 

14. «Любові всевишній» присвячено твір 

А «Я(Романтика)» Миколи Хвильового 

Б «Місто» В. Підмогильного  

В «Моя автобіографія» Остапа Вишні 

Г «Три зозулі з поклоном» Григора Тютюнника 

15. З яким видом мистецтва найбільше споріднена збірка  

 П. Тичини «Соняшні кларнети»? 

А живописом 

Б скульптурою 

В театром 

Г музикою 

16. Започаткував жанр кіноповісті в українській літературі 

А О. Довженко 

Б Ю. Яновський 

В П. Куліш 

Г М. Куліш 

17. Жанр «усмішка»  увів у літературу  

А Володимир Сосюра 

Б Микола Куліш 

В Остап Вишня 

Г Максим Рильський 

18. Хто з героїв І. Багряного вважає, що «ліпше вмирати біжучи, 

ніж жити  гниючи»? 

А Наталка Сірко 

Б Григорій Сірко 

В Григорій Многогрішний 

Г майор Медвин 
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19. Найбільш влучним жанровим визначенням твору 

Л. Костенко «Маруся Чурай» є  

А драматична поема 

Б історична драма 

В історичний роман у віршах 

Г історична повість 

20. Зображення «смерті пророка, не признаного своїм народом» 

– таке  авторське визначення теми твору 

А «Кавказ» Тараса Шевченка  

Б «Мойсей» Івана Франка  

В «Три зозулі з поклоном» Григора Тютюнника 

Г «Маруся Чурай» Ліни Костенко 

21. До «шістдесятників» належать усі вказані письменники, 

ОКРІМ 

А Володимира Сосюри 

Б Василя Симоненка 

В Ліни Костенко 

Г Григора Тютюнника 

22. Ким постає в українській літературі початку ХХ ст.  

Б.- І. Антонич? 

А будівничим цілісної концепції людини і світу 

Б майстром психологічної драми 

В основоположником нової української прози 

Г поетом – екзистенціалістом 

23. Українським письменником-емігрантом є 

А Богдан-Ігор Антонич 

Б Іван Драч 

В Євген Маланюк 

Г Юрій Яновський 

24. Укажіть назву літературного угруповання, центром якого в  

90-х рр. ХХ ст. став Юрій Андрухович? 

А «Пропала грамота» 

Б «Бу-Ба-Бу» 

В «Нью-Йоркська група» 

Г «Нова дегенерація» 
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РОЗДІЛ ІІ. РОБОТИ УЧАСНИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 

ОЛІМПІАДИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ 

(ідейно-художній аналіз ліричного твору) 
 

Учасникам відбірково-тренувальних зборів було запропоновано 

для ідейно-художнього аналізу поезію Василя Симоненка «Земле 

рідна! Мозок мій світліє …». 

 

Земле рідна! Мозок мій світліє, 

І душа ніжнішою стає, 

Як твої сподіванки і мрії 

У життя вливаються моє. 

 

Я живу тобою і для тебе, 

Вийшов з тебе, в тебе перейду, 

Під твоїм високочолим небом 

Гартував я душу молоду. 

 

Хто тебе любов'ю обікраде, 

Хто твої турботи обмине, 

Хай його земне тяжіння зрадить 

І з прокляттям безвість проковтне! 

1963 

 

Дорошенко Анастасія, 9 клас 
Твір Василя Симоненка належить до патріотичної лірики, за 

жанром це вірш.  

У ньому автор розповідає про власне ставлення до Батьківщини, 

висловлює свою любов до краю, наголошує на відданості рідній 

землі, тісному душевному зв’язку з нею. Возвеличуються щирі 

патріотичні почуття, переосмислюється роль особистості в житті 

Вітчизни. Василь Симоненко роздумує над сенсом людського 

існування, утверджуючи його в громадянському контексті. Він 
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закликає кожного до виконання патріотичного обов’язку, до 

усвідомлення важливості батьківщини та її потреб, застерігаючи про 

те, що людину, яка забуває рідний край, «і з прокляттям безвість 

проковтне!». Найбільше смислове навантаження має рядок: «я живу 

тобою і для тебе». Цими словами Симоненко на власному прикладі 

показує, що людина – органічна частка народу, своєї держави, 

виражає духовну глибину особистих почуттів. 

Авторський задум уміло підкреслюється різноманітними 

тропами. Поетична лексика твору увиразнює глибинний сенс поезії. 

Із метою надання милозвучності образу рідної землі, наголошення та 

взаємогармонії почуттів використовуються метафоричні епітети («під 

твоїм високочолим небом», «душу молоду»), яскраві метафори 

(«мозок світліє», «сподіванки і мрії у життя вливаються», «гартував я 

душу»). Промовиста гіпербола «земне тяжіння зрадить і з прокляттям 

безвість проковтне» звучить як пересторога, що лежить в основі 

написання поезії. 

Багатий твір і на художній синтаксис. Постійні повтори 

особового займенника «ти», що вживається як звертання до 

Батьківщини, утверджують і доводять міцний зв'язок Симоненка з 

рідною землею. Алегоричні рядки «гартував я душу молоду» і «і з 

прокляттям безвість проковтне» указують на прихований зміст, 

підтекст вірша: людина без Вітчизни стає ніким, губиться у Всесвіті, 

адже все її життя безпосередньо пов’язане з рідним краєм. Щоби 

надати особливого значення, посилу окремим рядкам, автор 

використовує інверсії («і душа ніжнішою стає», «у життя вливається 

моє»). Рядки з анафорою «хто тебе любов’ю обікраде, хто твої 

турботи омине» звучать потужно, увиразнюють емоційний тон твору. 

Про відвертість викладу думок Симоненка свідчить риторичне 

звертання «земле рідна!» й оклик «і з прокляттям безвість 

проковтне!», у якому вкладено зневагу поета до тих, хто забуде про 

Вітчизну. 

Емоційний малюнок вірша творить і його фоніка. Алітерація «б» 

й асонанс «е» допомагають створити слуховий образ-думку. 
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Головний образ поезії – це людина-патріот і Батьківщина. 

Особливість відтворення художньої дійсності в образах – це простота 

слів, у які автор укладає важливе значення. 

Композиція вірша ясна, прозора, логічна, що підкреслює 

довершеність думки. Поезія написана п’ятистопним хореєм, є 

пірихій, що уповільнює твір, дає можливість помислити. Римування 

перехресне, чергується жіноча з чоловічою рими. 

 
Пащенко Анна, 10 клас 

Вірш В. Симоненка «Земле рідна! Мозок мій світліє…» – це 

зразок громадянської лірики. Його тема – розповідь про ніжні 

почуття ліричного героя до рідної землі, якою він живе й дихає. Ідея 

– возвеличення любові до Батьківщини, засудження тих, «хто 

любов’ю обікраде, Хто турботи обмине». 

Автор у своєму вірші використовує яскраву палітру художніх 

засобів, які додають твору милозвучності, краси, динамічності й 

напруженого емоційного забарвлення. Уже на початку бачимо епітет 

«земле рідна», звідки можна зрозуміти ставлення ліричного героя до 

Батьківщини. Саме це риторичне окличне речення відразу говорить 

про те, що це щира, віддана громадянському обов’язку людина.  

Далі В. Симоненко використовує метафори «мозок світліє», 

«душа стає ніжнішою» з метою ще чіткіше донести читачу емоційний 

стан ліричного героя, коли він думає про рідний край, коли 

«сподіванки й мрії у життя вливаються моє». Також метафора 

«сподіванки й мрії у життя вливаються моє» використана, щоб кожен 

розумів: ця людина живе й дихає любов’ю до Батьківщини (до речі, 

В. Симоненко говорить у наступному рядку про це прямо: «Я живу 

тобою і для тебе»). Рядок «вийшов з тебе в тебе перейду» розповідає 

про те, що ліричний герой і його рідний край – це одне ціле, не 

можуть існувати один без одного. Із вірша ми бачимо людину як 

відданого патріота. Його світлі почуття до Батьківщини виникли ще в 

дитинстві, про що говорять нам епітет «молода душа» і метафора 

«гартував душу», тобто був ще маленьким, коли почав розуміти, що 

він повинен любити місце, де народився й живе.  
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Ліричний герой не розуміє, як можна не любити своєї 

Батьківщини, як можна «обкрадати любов’ю її», «обминати турботи». 

Для цього В. Симоненко використовує анафору «хто», яка поглинає й 

доповнює значення думки героя. З останніх рядків вірша чітко видно, 

що ліричний герой засуджує таких людей і наголошує на тому, що не 

можна не любити рідний край. Він бажає таким зрадникам: «хай його 

земне тяжіння зрадить, і з прокляттям безвість проковтне». Останній 

рядок – це риторичне окличне речення, яке підкреслює ненависть 

ліричного героя до зрадників Батьківщини і його напружений 

емоційний стан. 

У вірші В. Симоненко використовує п’ятистопний хорей для 

динамічності твору. Чіткого емоційно напруженого забарвлення йому 

надає чергування жіночої рими з чоловічою, перехресне римування. 

Вірш «Земле рідна! Мозок мій світліє…», на мою думку, – це 

злет людської душі, яка безмежно любить свою Батьківщину й може 

бути прикладом для кожного з нас.  

Кабанець Сніжана, 10 клас 
Вірш В. Симоненка «Земле рідна! Мозок мій світліє…» –  

яскравий зразок громадянської лірики. За жанром це поезія. Автор 

відтворює свої найщиріші почуття до рідної Батьківщини, змальовує 

любов до неньки-України. 

Хто тебе любов’ю обікраде, 

Хто твої турботи обмине, 

Хай його земне тяжіння зрадить, 

Із прокляттям безвість проковтне! 

У цих промовистих рядках прослідковується основна думка 

поезії. Відчувається переживання В. Симоненка за долю рідної землі, 

його прагнення щодо щасливого майбутнього знедоленого народу. 

Поет возвеличує красу Батьківщини, від якої «мозок мій світліє, і 

душа ніжнішою стає». Одночасно з тим автор засуджує тих людей, 

що зневажають рідні степи та безкраї лани тих, «хто любов’ю 

обікрадуть» нашу Україну. 

Яскрава палітра зображувально-виражальних засобів просто 

заворожує. Для розкриття ідейного змісту поезії автор використовує 

різноманітні тропи. Велика кількість епітетів надає твору емоційно-
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експресивного забарвлення («земле рідна!», «душа ніжнішою», 

«високочолим небом», «душу молоду»). В. Симоненко використовує 

метафори: «мозок світліє», «душа стає», «сподіванки і мрії 

вливаються», «гартував я душу», «любов’ю обікраде», «турботи 

обмине», «тяжіння зрадить», «безвість проковтне» – для розкриття 

своїх ніжних та щирих почуттів. Відчувається душевний стан 

ліричного героя. Авторський задум увиразнюється також досить 

різноманітними синтаксичними засобами. Силу почуттів 

підкреслюють інверсія («земле рідна», «мозок мій», «у життя моє», 

«гартував я», «душу молоду»), анафора («хто тебе любов’ю обікраде, 

хто твої турботи обмине»). Найбільше смислове навантаження 

припадає на риторичне звернення («Земле рідна!») та риторичний 

оклик («І з прокляття безвість проковтне!»). До речі, останні рядки є 

чіткою, логічною крапкою, цілком вичерпують основну мету  

В. Симоненка, дають зрозуміти його ставлення до рідної неньки. 

Виразний звуковий малюнок створюють евфонічні засоби, а саме 

асонанс. 

Композиція вірша чітка, виразна, це підкреслює прозорість 

думки, довершеність емоційного малюнка. Вельми майстерна ритміка 

твору: перехресне римування поглиблює наскрізний паралелізм, а 

точні, глибокі рими підкреслюють наспівність інтонації. 

Вірш написаний п’ятистопним хореєм з допоміжним пірихієм. 

1-й та  3-й рядки мають жіночу риму, 2-й та 4-й рядки завершуються 

чоловічою римою, що наголошує на відносній закінченості думки в 

кожному відповідному фрагменті. 

Як бачимо, аналізований твір являє собою зразок художності, 

тонко передає внутрішній світ людини. Усі художні засоби твору 

органічно, оптимально поєднані, гармонізовані чітко й вичерпно 

розкривають ідею поезії. Отже, вірш «Земле рідна! Мозок мій 

світліє…» гідно представляє громадянську лірику В. Симоненка. 

 
Андряник Юлія, 11 клас 

Запропонована поезія Василя Симоненка є довершеним зразком 

громадянської лірики. Адже в ній великий митець слова зображує 

любов ліричного героя до рідної землі, коханого краю, що є для нього 
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святинею, метою життя. Це тема ліричного вірша. Ідеєю поезії є 

заклик до земляків «не обікрасти любов’ю» дорогу серцю 

Батьківщину, не обминути її турботи. 

Уже з перших рядків поезії читач може помітити піднесений 

настрій ліричного героя, душа якого «ніжнішою стає», «мозок 

світліє», коли його думка й мрії зливаються в одне ціле з рідною 

землею. 

Вражає багата та надзвичайно яскрава палітра зображально-

виражальних засобів. Талановитий майстер пера наситив ліричний 

вірш промовистими тропами. Епітети («високочоле небо», «душа 

молода») та метафори («мозок світліє», «душа ніжнішою стає», 

«сподіванки та мрії вливаються в життя», «земне тяжіння зрадить») 

посилюють образність поезії, викликають у читача стан душевного 

піднесення, рівноваги. Ліричний вірш насичений вітаїстичними та 

глибоко патріотичними мотивами. 

Неможливо не помітити в рядках поезії Василя Симоненка 

градації («хто тебе любов’ю обікраде, хто твої турботи обмине»), що 

викликає увагу читача до зображуваного, надає сили словам і 

надзвичайної виразності. Також задля уникнення монотонності 

митець збагачує вірш інверсією («земле рідна», «життя моє», 

«гартував я»). Він також уносить різноманітність у паралельну 

синтаксичну будову, використовуючи односкладне називне речення 

та початок і закінчення –  окличні речення. 

Важливу роль у вірші відіграє багатство лексики (душа, мрія, 

сподіванки, небо, любов), що створює ідеалізовану картину рідної 

землі, сповненої вітаїзму та гармонії всього живого. Образами 

символами є небо (безмежність, вічність), душа (чистота, святість). 

Земле рідна! Мозок мій світліє, 

І душа ніжнішою стає … 

Поезія написана п’ятистопним хореєм, використано допоміжну 

стопу – пірихій. Чергування жіночої та чоловічої рим підсилюють 

мелодійність вірша. Римування перехресне. 

Отже, справді, поезія «Земле рідна!  Мозок мій світліє…» 

Василя Симоненка справила на мене надзвичайне враження. Душа 

читача здатна досягати того ж апогею душі ліричного героя. 
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Сповнений глибоко патріотичних і вітаїстичних мотивів вірш є 

своєрідним гімном українському народові та коханій землі. 

 

Маркович Катерина, 11 клас 
Вірш Василя Симоненка «Земле рідна! Мозок мій світліє...» є 

яскравим зразком громадянської лірики. Поет використовує мотиви 

патріотизму, відданості Вітчизні. Темою твору є висловлення любові 

до Батьківщини, душевних переживань автора за долю рідного краю. 

Симоненко виражає ідею гармонії громадянина, палкого патріота, із 

Батьківщиною, засуджує людей, які своєю байдужістю прирікають 

долю України. Смислове навантаження розкрито за допомогою 

лексичних художніх засобів. Епітети («високочоле небо», «душа 

молода»), метафори («мозок світліє», «мрії у життя вливаються», 

«гартував душу», «любов’ю обікраде», «безвість проковтне»)  

створюють цілісну картину поезії, надають їй образності. Для 

покращення поетичної форми вжито різноманітні синтаксичні фігури. 

Риторичне звертання («Земле рідна!») підкреслює зв'язок ліричного 

героя з Батьківщиною. Риторичний оклик («хай його земне тяжіння 

зрадить і з прокляттям безвість проковтне!») підвищує емоційність 

твору, яскравіше виражає почуття автора. Повтори («я живу тобою і 

для тебе, вийшов з тебе, в тебе перейду») увиразнюють образ 

України, рідної землі ліричного героя. Анафора («хто … хто») 

підкреслює засудження автором рис негідних громадян та посилює 

емоційне навантаження останньої частини вірша. У творі вжито 

інверсію («мозок мій») задля дотримання ритмомелодики поезії.  

Асиндетон («я живу тобою і для тебе, вийшов з тебе, в тебе 

перейду…») сприяє збільшенню емоційного навантаження та 

акцентуванню уваги на цих рядках. 

Вірш складається з дванадцяти рядків,  написаний  

п’ятистопним хореєм з допоміжним пірихієм. Римування – 

перехресне, чергуються жіночі та чоловічі рими. 

Завдяки великій кількості художніх засобів поезія вражає як 

глибинним змістом, так і довершеною поетичною формою, тому 

справляє виняткове враження на читача. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ЗАВДАННЯ МІЖНАРОДНИХ І 

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗМАГАНЬ З 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ  

(районний, обласний, фінальний етапи) 
 

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади 

 з української мови та літератури 

І варіант 

(Укладачі завдань районного та обласного етапів – викладачі кафедри 

філологічних дисциплін та методики їх викладання  

ЧОІППО імені  К.Д. Ушинського:  

Г.В. Баран, С.Р.Молочко, Т.П. Матюшкіна, О.А.Гальонка) 
 

7 клас 

Українська мова 

1. Прочитайте текст. Визначте тему та основну думку, тип і стиль 

мовлення. 

Босий підпасок тягнув через бригадне дворище батіг — зимно блискало 

дротяне охвістя. Шепталові зсудомило спину: якось повесні він задрімав у 

приводі, підпасок дошкульно хльоснув, дротинки порвали шкіру, ранка, 

вподобана ґедзями, досі не гоїлася. Хлопчак наблизився до загорожі і хвацько 

стрельнув батогом, аж луна прокотилась од клуні, що на краю села, та сивою 

гадючкою повисла курява. Коні, гризучи й штовхаючи одне одного, 

сахнулись од пострілу в куток. Тією живою, наполоханою хвилею Шептала 

зім'яло, притисло до жердин; гостро тхнуло потом, він гидливо підібрав губи та 

весь зіщулився — змалку ненавидів табун, гурт і в загорожі, і на пасовиську 

волів бути сам. Спершу бригадні коні глузували з того, далі звикли й самі 

почали обходити Шептала. Хлопчик наблизився до конюшні, зазирнув у темну 

ополонку дверей: 

— Дядьку Степане! Казав завфермою, щоб ви до привода конячину 

прислали. Бо назавтра свиням зелені нема (За В. Дроздом). 

          4 бали 
 

2. Виділене в тексті жирним курсивом слово розберіть як частину 

мови.                      3 бали 
 

3. Випишіть із тексту речення, виділене жирним шрифтом. Зробіть 

його синтаксичний аналіз. 

          10 балів 
 

4. Випишіть із тексту займенники. Визначте їх розряди. 

          7 балів 
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Усього – 24 бали 

7 клас 

Українська література 

І. Напишіть твір на одну із тем: 

1. Змалювання героїчної боротьби русичів-українців у повісті Івана 

Франка «Захар Беркут». 

2. Гумор і любов до життя в народних коломийках. 

3. Коли осінь плаче, завжди йде дощ… 

12 балів 

ІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й 

лаконічності у висловлюваннях.                                                                    

1. Назвіть основні функції   літератури                                                    

 2 б. 

2. У якій народній пісні йдеться про вигнання матір’ю рідного сина?  

 1б.                                                                                                                   

3. Назвіть 4 художні засоби,  характерні для усної народної творчості.       

 2б.                                                                

5 балів 

ІІІ. Доведіть, що твір «Ой на горі та женці жнуть» за жанром  – 

суспільно-побутова пісня. 

 

3 бали 

ІV. Назвіть свого улюбленого героя сучасної української літератури. 

Які риси цього образу вам найбільше сподобалися? 

 

5 балів 

V. Прочитайте поезію Андрія Малишка. Визначте художньо-

виражальні засоби, укажіть їхню роль у поезії.  

 

ХЛІБ 

Я навіть чую, як він дихає, 

Зеленим зводиться лицем, 

Щоб серце радувать не крихою, 

Не перецвілим сухарцем 

 

І не закальцем із шкуринкою, 

А наливає сік і цвіт, 

Щоб золотистою стеблинкою 
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Оповивати цілий світ. 

Щасливим, радісним і змученим 

Він є основою основ, 

І короваєм на заручини 

Благословляє сам любов. 

 

На місяць, ніччю горобиною, 

Зійде людина в синій млі 

І покладе його хлібиною, 

Як дар від матері землі. 

 

Довідка: ЗАКА ЛЕЦЬ – непористий, глевкий шар хліба чи якогось печива над 

нижньою шкуринкою.  

         8 балів 

Усього – 33 бали 

 

8 клас  

Українська мова 

 

1. Прочитайте текст. Визначте тему та основну думку, тип і стиль 

мовлення. 

Шептало нашорошив вуха. Неприємна, знайома млявість — провісниця 

всіляких прикростей — закрадалася в груди. Сьогодні суботній вечір, роботу 

скінчили раніше, і кінь насолоджувався спокоєм та тішив себе надією на 

завтрашній відпочинок. Звісно, якщо вранці не поженуть до міста. Але він 

сподівається на Степанову добрість. Із конюхом у нього особливі стосунки. 

Інші коні це відчувають, тому й недолюблюють Шептала. Степан ніколи не б'є 

його, хіба ненароком у гурті зачепить пугою чи про стороннє око стьобне. 

Ніколи не посилає на важку роботу, якщо є кого іншого послати. Бо він, 

Шептало, кінь особливий, кінь білий, а коли й попав у це бригадне стовпище, 

то завдяки злому випадку, химерам долі. Справжнє місце йому не тут, хто зна, 

де він може опинитися завтра. І Степан це розуміє. Степан що: маленький 

чоловічок, навіть не білий, а якийсь землисто-сірий, з брудними, корявими 

ручиськами. Але навіть він своїм приземленим розумом тямкує тимчасовість 

своєї влади над Шепталом. 

Коні заспокоїлися, розбрелися по загороді. Шептало знову лишився сам. 

У дверях з'явився Степан, спинився на порозі, пильно дивився на коней; від 

того погляду млявість обняла груди і покотилася до колін, що зрадливо 
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затремтіли. Шептало вперше пошкодував, що опинився на видноті. Хотілося 

проштовхатися в середину табуна, загубитися між ребристих кінських тіл. Він 

удав, що не помічає конюха, схилив голову до прив'ялої трави. 

«На мене вкаже, обов'язково на мене»,— думав полохливо, про всяк 

випадок, щоб прикрість не була несподіваною, хоч певно знав, що Степан його 

не потривожить. 

— Шептала візьмеш,— сказав конюх хлопчакові. — Тільки зачекай, 

напою (За В. Дроздом). 

          4 бали 

2. Із поданого тексту випишіть фразеологізми. Поясніть їх значення. 

          10 балів 

3. Випишіть із тексту слова з емоційно забарвленими суфіксами. 

Укажіть, до яких частин мови належать ці лексеми. 

          4 бали 

 

4. Зробіть синтаксичний аналіз виділеного в тексті речення. 

          10 балів 

 

5. Із поданого тексту випишіть неповне речення. 

          2 бали 

Усього – 28 балів 

 

 

8 клас 

Українська література 

І. Напишіть твір на одну із тем: 

1. У чому душевна роздвоєність Марусі Богуславки? (За однойменною 

народною думою). 

2. Духовне багатство – найбільший скарб у житті (за творчістю Ліни 

Костенко). 

3. Кружляє жовтневий листок… 

12 балів 

ІІ. Виконайте тестові завдання з однією правильною відповіддю. 

1. З’ясуйте значення виділеного слова в цитаті з пісні «Зажурилась 

Україна»: 

«Ой козак до ружини, // Бурлака до дрюка: // Оце ж тобі, вражий 

турчин, // З душею розлука!»  

            А військо  Б люлька  В рушниця   Г шабля      
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2. Укажіть назву структурного елемента думи, представленого в 

наведеному уривку: 

 «Що на Чорному морі, // На камені біленькому, // Там стояла темниця 

кам’яная». 

         А заспів    Б «славословіє» В основна розповідь   Г закінчення  

                2 бали

  

ІІІ. Доведіть, що твір «Ой Морозе, Морозенку» (або «Чи не той то 

Хміль») за жанром – історична пісня. 

3 бали 

ІV. Заповніть паспорт твору Тараса Шевченка «Мені однаково, чи 

буду…» 

 

Літературний рід  

Період творчості, у який написано твір  

Жанр  

Ідея  

4 бали   

         

V. Виконайте ідейно-художній аналіз поезії Андрія Малишка. 
 

ПЕЙЗАЖ 

Блакитна осінь сяє в берегах, 

І помідори спіють, як пожари; 

Буй-тури вітру мчаться на лігах, 

Рогами заплітаючися в хмари. 

 

Хмеліє мед у вуликах сухих, 

Бджола бринить, як промінь, віковічно, 

І плід, мов серце яблунь молодих, 

У груди саду гупає ритмічно. 

 

І сам я тут, обнявши далину,  

Ряснію, множусь, дихаю травою, 

І вся земля натягує струну 

Між сонцем і людиною живою 
 

12 балів 

Усього – 33 бали 
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9 клас 

Українська мова 

1. Прочитайте текст. Визначте тему та основну думку, тип і стиль 

мовлення. 

Білий кінь підвів голову І жалібно глянув на Степана великими 

водянистими очима. Привабливість теплого надвечір'я мертвіла, опадала, як 

зжовклий лист під буйним поривом осіннього вітру. Думка про роботу 

забарвлювала все в темні, холодні тони. Серед усіх робіт він найбільше 

недолюблював крутити привід і їздити до міста, хоч інші коні вважали це 

найлегшим. Цілісінький день, до темряви, ходити по колу, топтати власні сліди 

— в цім було щось принизливе. А ще принизливіше котити заставленого 

корзинами та бідонами воза серединою ранкової міської вулиці — колеса 

торохкотять по бруківці, торохкотять бідони, хитаються корзини, 

кудкудакають кури, ґелґочуть гуси. Навколо ж стільки святково вбраного 

народу, стільки коней із сусідніх сіл, і всі бачать сором його, білого коня. Коли 

вже бути відвертим до кінця, то він соромився упряжі, соромився становища 

робочої худобини, яку вільно запрягати, поганяти, стьобати батогом кожному 

Степанові... Хоч і випадали хвилини, коли він у своєму приниженні гостро, 

солодко звеличувався (його, білого коня, загнуздано, заковано в хомут, 

поставлено під дугу; хай буде соромно людям, які те вчинили), але це була 

надто коротка і безперспективна втіха. 

Шептало старанно, щоб не виказати засмучення Степановим рішенням, 

жував скошену вранці траву, між якою хоч і попадалися його улюблені 

конюшинки, але зараз здавалися прісними. «Я на базар завтра не поїду, та й не 

переробився вдень, обурини возив. Інші, ледь розвидніється, до міста 

почимчикують, дати перепочинок треба...» — міркував Шептало, і в кінських 

очах поволі випогоджувалося. Йому кортіло будь-що виправдати Степана, 

довести, що той не мав кого послати у привід і лише через безвихідь 

потривожив Шептала. Так було легше — через гірку безнадію перекидався 

місточок. А може, конюх боїться, що ніхто з коней, окрім нього, не встигне до 

ночі порізати зелень і свині лишаться завтра голодні? Мабуть, саме так. Вони, 

люди, знають: на Шептала можна покластися (За В. Дроздом).  

          4 бали 

 

2. Зробіть синтаксичний аналіз виділеного в тексті курсивом 

речення. 

          10 балів 
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3. Із поданого тексту випишіть фразеологізми. Поясніть їх значення. 

          5 балів 

 

4. Із поданого тексту випишіть дієприкметники. Охарактеризуйте їх. 

          5 балів 

Усього – 24 бали 

 

 

Українська література 

9 клас 

І. Напишіть твір на одну з тем: 

1. У чому краса української народної пісні? 

2. «Біблія є запасним якорем наших свобод» (Ю. Грант). 

3. Осінь – остання тепла усмішка року… 

12 балів 

ІІ. Продовжіть речення. 

1.Фразеологізм «вавилонське стовпотворіння» походить від біблійної 

легенди, що має назву…  

2. У перекладі з грецької слово «Завіт (Заповіт)» означає…  

3.  Історія розселення нащадків трьох Ноєвих синів: Сима, Хама та Яфета, 

від яких походять усі народи світу, уміщено в частині Біблії, яка має 

назву…  

3 бали 

ІІІ. Виконайте тести з однією правильною відповіддю 

1. Правильними є всі твердження, ОКРІМ 

А Твір «Місяць на небі, зіроньки сяють» належить до родинно-

побутових. 

Б М. Лисенко  – автор музичних творів  на тексти українських народних 

пісень.   

В Однією з ознак родинно-побутових пісень є традиційна символіка. 

Г Баладу виконують речитативом.  

2. Серед названих перекладів Біблії найдавнішим  є  

А Реймське Євангеліє       Б Остромирове Євангеліє 

В Олександрійська Біблія    Г Пересопницьке Євангеліє  

3. Заповніть пропуск у реченні: 

За біблійною легендою,  дочка фараона випадково знайшла хлопчика й дала 

йому ім’я____________, що означало «видобутий із води».   

  

3 бали 
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ІV. Доведіть, що твір Григорія Сковороди «Бджола та Шершень»  за 

жанром  – байка. 

3 бали  

V. Виконайте ідейно-художній аналіз ліричного твору Андрія 

Малишка. 

Дерево вміє жити, 

Вміє землю корінням рити, 

А в безсмертя іде з художником, 

Якщо будуть дереворити. 

Звиснуть яблука пурпурові, 

Чорна кора під небом високим, 

Якщо в художника вибухне з крові 

Щебет гілля із весняним соком. 

Буде картина жити без старості, 

Схожа на біль, на солодку муку, 

Якщо художник од земної парості  

Та не відніме в мозолях руку 

12 балів 

Усього – 33 бали 

 

10 клас 

Українська мова 

 

1. Прочитайте текст. Визначте тему та основну думку, тип і стиль 

мовлення. Складіть план тексту 

Кінь Шептало — такий покірний і роботящий, тільки віжок торкнися, уже 

чує, уже розуміє, підганяти не доводиться. Він свого досяг, зумів прикинутися; 

вони повірили — хіба не має пишатися своїм розумом і витримкою? Ще коли 

його, молодого й гордого, уперше осідлали, ганяли по царині до сьомого поту, 

хльоскали до кривавих рубців на боках і привели в загін геть вимочаленого, 

знесиленого, інстинкт білого коня підказав йому, що рано чи пізно люди 

зломлять його. Супроти вітру довго не пробіжиш, і розумніше до часу 

прикинутися скореним, лишившись у душі вільним, аніж бути скореним 

насправжки. Перші роки упряжного життя він побоювався, аби люди не 

розгадали, що він тільки прикидається покірним, і рвав голоблі з останніх сил. 

До того ж краще тягти, не очікуючи на батіг, ніж ковтати принизливе 

підстьобування. У тій добровільній напрузі було щось від самостійності, від 

волі. Але тепер ніхто не сумнівався в його ретельності, і він іноді дозволяв собі 
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стишувати крок, тягтися за червоними китицями конюшини на узбіччі дороги. 

Помітивши на дорожнім піску нетерпеливу тінь людини, докірливо косив оком, 

мовляв, ви ж мене знаєте, це я так, піджартовую, і спішно переходив на чвал. 

Степан вийшов з конюшні, поцьвохкуючи довгим, наче гони спечного 

дня, батогом, відчинив ворота загорожі. Коні, боязко косячись на батіг, 

почовгали дворищем до бригадних воріт. Шептало, як завжди, перечекав, коли 

скінчиться тіснява в проході, і вийшов останній. Із усього нинішнього життя чи 

не найважче гнітила його оця табунна, тричі на день подорож до колодязного 

корита. Уже багато років, відколи його забрано од матері, ніхто не питав 

Шептала,хоче він пити чи ні, а тільки відчиняли загорожу, хльоскали батогом і 

гнали вузенькими провулками, де од густої куряви було так само тісно та 

задушно, як і од пітних, гарячих кінських боків. Із часом спрага почала 

нагадувати про себе перед загальним водопоєм. Води в кориті часто не 

вистачало; щоб не цідити крізь зуби іржаву каламуть, Шептало й собі 

змушений був штовхатись і лізти наперед, у тісняву, ніби звичайний кінь. 

Хтось зачепив Шептала копитом — дві молоді кобилки затіяли посеред 

вулиці, за кілька кроків од Степана, жартівливу бійку. Мало вас сьогодні 

ганяли злісно подумав білий кінь, відходячи вбік І як цей Степан терпить? 

Я навів би порядок. Водопій — то водопій, нічого витанцьовувати, ніби в 

цирку. 

Узагалі, він ніколи не розумів обмеженості деяких коней, котрі прагнуть 

на кожнім кроці суперечити, огризатися, показувати свій характер. Ніби цим 

чогось досягнеш, крім батога. Із сумовитою зверхністю спостерігав Шептало, 

як Степанів батіг розганяв у різні боки молодих кобилок; у цих вороних, сивих, 

гнідих, перистих так мало розуму, що просто дивуєшся. Особливо коли бачиш 

усе трохи збоку, як зараз. Скільки потрібно було днів тихої, непомітної 

боротьби, поки Степан змирився, що Шептало йде на водопій трохи збоку, 

трохи позаду, ніби він зовсім не бригадний, а сам по собі! Ні, він не бунтував, 

не ліз під батіг, а тільки відставав щодня на півголови, на півкроку і озирався на 

конюха, вкладаючи в той погляд увесь розум білого коня: мовляв, ти ж знаєш, я 

не підведу, я інакший, ніж вони, нас з тобою таких тільки двоє... (За 

В. Дроздом) 

          6 балів 

2. Із поданого тексту випишіть фразеологізми. Поясніть їх значення. 

           5 балів 

3. Зробіть синтаксичний аналіз виділеного в тексті курсивом 

речення. 

           10 балів 
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4. Слова, виділені жирним курсивом у тексті, розберіть як частини 

мови. 

           6 балів 

5. У реченні, виділеному жирним у тексті, не розставлені розділові 

знаки. Перепишіть це речення, усунувши пунктуаційні помилки. 

           3 бали 

 

Усього – 30  балів 

 

10 клас 

Українська література 

І. Напишіть твір на одну з тем: 

1. У чому актуальність проблем, порушених у повісті Івана Нечуя-

Левицького «Кайдашева сім’я»,  для сучасного читача? 

2. Особиста трагедія Ничипора Варениченка (за романом Панаса 

Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»). 

3. Осінь грає на золотій арфі… 

12 балів 

ІІ. Продовжіть речення. 

1. Перша народна артистка України - … 

2. «Школою життя» Іван Франко назвав… 

3. Професійний театр в Галичині (1864) мав назву… 

4. У цитаті «Його насуплене, жовтувате лице не розвиднювалось навіть 

тоді, як губи осміхались» дано характеристику літературному героєві 

твору Івана Нечуя-Левицького… 

 4 бали 

ІІІ. Поясніть походження псевдоніма Карпенко-Карий.                  

2 бали 

ІV. Доведіть, що твір Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть 

воли, як ясла повні?» – за жанром соціально-психологічний роман.  

3 бали 

V. Виконайте ідейно-художній аналіз поезії Ганни Арсенич-Баран. 

 

Вітер гріє натруджені руки  

в димарі.  

Свиснув ховрах з розпуки  

у норі.  

Осінь ходить. Печальним садом — 
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білий дим.  

Бавиться вогонь з листопадом  

нудним. 

12 балів 

Усього – 33 бали 

 

11 клас 

Українська мова 

1. Прочитайте текст. Визначте тему та основну думку, тип і стиль 

мовлення. Складіть план тексту. 

Червоне сонце опускається в роз'южену куряву, із-за лісу — краєчок 

грозово-синього хмаристого холоду. У глибині банькатих Шепталових очей — 

рожеве тремтіння, наче без підків ступає по кризі. Зате скільки незалежності в 

крутім вигині шиї, в густій гриві, у розміреному ритмі струнких ніг! Такі 

хвилини окуповують і безглузде кружляння в приводі, і сором міських ранків, і 

колотнечу навколо корита. Він забуває, що одразу після водопою на нього 

надінуть хомута й поведуть на ферму, а може, запряжуть ще й завтра, і 

позавтра, і кожного дня, до самої смерті. Він усе забуває, окрім одного: 

тремтливої ілюзії волі та влади. Попереду клубком куряви котить табун, за 

табуном — Степан, а за кіньми і Степаном — він, Шептало. І можна досхочу 

тішитися уявою, що це він, білий кінь, жене до водопою і сірих, і вороних, і 

гнідих, і перистих. І Степана разом із ними, всесильного, милостивого й злого 

Степана, а сам ні від кого не залежить і нікому не кориться. Жовтаві соняхи 

перевисають через тини, од лісу віє прохолодою; уночі задощить, коні 

ночуватимуть у конюшні, а може, й у привід не запрягатимуть. Думки 

перестрибують, ніби плуг на розворотах, спокійні й приємні, як літній вечір 

після роботи. Страх провалюється все глибше, виколисана в стійлі довгими 

ночами ненависть розвіюється, і Шептало поглядає на конюха поблажливо: він 

не мститиметься Степанові за ті випадкові удари, без цього не можна, без цього 

ніякого порядку не було б серед коней. Солодке почуття прощення й 

солідарності з конюхом охоплює Шептала. Він піднімає голову і ласкаво, 

заклично ірже. Степан озирається і, ніби вперше помітивши Шепталову 

сваволю, люто блимає з-під рудих брів: 

— Ах ти ж, ледаче зілля! 

Батіг злітає в червонясте небо, довгий та в'юнкий, тонким дротяним 

охвістям безжально обвиває Шепталові спину й гостро впивається в тіло. Білий 

кінь з несподіванки високо підкидає задні ноги, спотикається на рівному місці і, 

полонений страхом, що виринає з глибини тіла та пирскає холодним потом, 
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забуває всі недавні думки, кидається в гущу, у гарячі кінські тіла — гніді, 

вороні, перисті. А батіг наздоганяє білу спину, січе, жалить... 

Образа була така несподівана, приголомшлива, глибока, що білий кінь не 

пам'ятав, як проминули довгу вулицю й розсипалися по піщаному косогору, 

нижче якого стримів колодязний журавель, а ще далі, за вищипаною гусячою 

цариною аж до самого лісу, стелилися луки. Він тільки переставляв ноги, 

опустивши голову до самої землі, поки свавільний кінський потік кудись,— 

тепер було зовсім байдуже куди,— ніс його. Шептало ще ніколи не переживав 

такого — несподівано все стало тим, чим було насправді, без попон, без 

прикрас, ніби відпанахана зненацька глиба чорнозему. Його повільно 

засмоктував глибокий, як прірва, відчай. 

На косогорі Шептало спинився, підвів голову з тужними очима. Його 

чутливі ніздрі збрижились, ожили, губи тривожно оголили гостру підкову зубів. 

Сонце сіло, луки димчасто синіли, а над лісом беззвучно, загрозливо росла 

кошлата грива невидимого вороного, що застиг перед велетенським стрибком 

на небо. Матір упрягали в лісникову двоколку, а він біг збоку зеленими 

розорами доріг, зазирав у зелені сутінки хащ, заходив по коліна в жовтогарячі 

лісові ромашки і, наполоханий птахом, що пурхав з-під копит, мчав лісовою 

дорогою навздогін ставній білій кобилиці. То було дитинство, і пахло воно 

молоком та конюшиною. Потім вони до самого вечора паслись удвох на 

лісових галявинах та просіках і мати розповідала про гордих білих коней 

його дідів та прадідів що гарцювали на залитім різноколірними вогнями 

помості і милуватися їхньою красою щовечора сходилися людські натовпи. 

Усе життя цирк для нього манливо, запаморочливо пахнув святковістю міських 

ранкових вулиць. А в цих владних пахощах далечі ховався п'янкий дух забутої 

волі, що просочився крізь сотні поколінь білих коней та несподівано сколихнув 

Шептала. Він так і не підійшов до корита, хоч дуже хотів пити, але штовхатися 

зараз між пітних тіл було понад його силу. Стояв трохи осторонь, спрагло 

нюхаючи вологий пісок, і прислухався до своїх марень, схожих на полохкі 

досвітні сни. А в тих народжених запахом снах красиві білі коні бродили у 

виляглій сріблястими хвилями траві, купали сильні тіла в чистих річках і 

виходили з води на піщані коси, неначе на залиті вогнями циркові арени. 

Побіля вільних коней теж жив страх, але ж інший, не Шепталів страх перед 

Степаном, а будоражливий, живлющий страх, що кликав до відважної 

боротьби, до змагання (За В. Дроздом). 

           6 балів 
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2. Серед засобів міжфразового зв’язку в тексті вкажіть той, який є 

найхарактернішим і найбільшою мірою впливає на послідовний і логічний 

плин розповіді. 

           2 бали 

3. У реченні, виділеному в тексті жирним, не розставлені розділові 

знаки. Перепишіть це речення, усунувши пунктуаційні помилки. 

           2 бали 

4. Слова, виділені жирним курсивом у тексті, розберіть як частини 

мови. 

           6 балів 

5. Зробіть синтаксичний аналіз виділеного в тексті курсивом 

речення. 

         10 балів 

Усього – 26 балів 

 

 

11 клас 

Українська література 

І. Напишіть твір на одну з тем: 

1. У чому душевна краса людини? (За творами «київських неокласиків»). 

2. Оптимістична тональність і життєствердна настроєність ранньої лірики 

Павла Тичини.  

3. «Ставить осінь на землю свою золоту жирандоль…» (Ліна Костенко).  

12 балів 

ІІ. Продовжіть речення. 

1. Футуризм в українській літературі започаткував… 

2. Ідея поезії Павла Тичини «Пам’яті тридцяти» – … 

3. Визначальною ознакою творчості «київських неокласиків» є… 

3 бали 

ІІІ. Розкрийте поняття «розстріляне відродження». 

3 бали 

ІV. Доведіть, що твір Миколи Хвильового «Я (Романтика)» – за 

жанром  новела. 

3 бали 

V. Виконайте ідейно-художній аналіз поезії Ганни Арсенич-Баран. 

Осінь залюбилася в сади. 

Осінь йшла напитися води. 
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Не добігла крок до джерела - 

Перейшла упорожні бджола. 

Догорають тихо уночі 

Золоті сльозини аличі, 

Під лунку мелодію комет 

Скрапує в траву солодкий мед. 

Осінь сонце заплела в косу 

І об хмару витерла сльозу, 

Задивилась в яблук дзеркала, 

Груші-медки у поділ стрясла. 

Місяць гріє стомлені боки, 

Осінь у човні везе роки, 

Що достигли у тугу лозу, 

Що на ранок випали в росу. 

12 балів 

Усього – 33 бали 

 

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з української мови та літератури 

ІІ варіант 

 

7 клас  

Українська мова 

І. Напишіть твір-мініатюру за поданим початком. Дайте назву. 

Раптом біля своїх ніг я побачив пухнасту смугасту грудочку. Я 

простяг (ла) до неї руку і тут же інстинктивно відсмикнув (ла): грудочка 

надулася, широко відкрила рота й зашипіла. Це було дитинча якогось птаха. 

Чомусь воно не спурхнуло від моєї простягнутої руки. Мабуть, пташеня було 

поранене або хворе? Хоч би як там не було, я… 

12  б. 

ІІ. Виконайте тест. 

1. На перший склад падає наголос у 

слові 

А ненависть 

Б випадок 

В дочка 

Г ознака 

4. У майбутньому часі вжито всі 

дієслова, ОКРІМ 

А відпочиватимуть 

Б будуть їхати 

В сваримося 

Г посперечаємося 
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2. Укажіть словосполучення із 

правильно вжитою відмінковою 

формою займенника 

А за його радіти 

Б стаття про його 

В захопитися їм 

Г про його успіхи 

 

3. Лише дзвінкі приголосні мають 

усі слова в рядку 

А садок, казка, нігті  

Б джерело, боротьба, вокзал 

В хліб, джем, легко 

Г голуб, сміється, мірило 

 

 

5. Допущено помилку в 

сполученні числівника з іменником 

у рядку 

А  три місяця 

Б дві дівчини 

В семеро поросят 

Г дев’ять шкіл 

 

6. Знайдіть помилкове сполучення 

слів на позначення часу 

А без десяти вісім 

Б за чверть шоста 

В двадцять на третю 

Г о пів на сьому 

3 (6 Х 0,5) б. 

 

ІІІ. Запишіть правильно слова. 

Не/наївся, не/навидіти, не/добачає, пр..багатий, пр..звище, пр..міський, 

пр..рва, пр..чудовий, будь/ласка, будь/хто, що/небудь, до/побачення, до/зустрічі, 

параш..т, Ж..ль Верн,  ро..питати, ..хвалено, рум..яніють, різ..бяр, св..ятковий. 

2 (20 Х 0,1) б. 

 

IV.  Поясніть значення слів адресат і адресант. Складіть з кожним 

із них речення. 

4 (1х2+1х2) б. 

 

V. Виконайте синтаксичний розбір речення. Над кожним словом 

надпишіть, якою частиною мови воно є. 

Усе в осінньому лісі радує зір: рівні, стрункі берізки, не понівечені  

любителями березового соку, гінкі бурштинові сосни, кремезні старі дубчаки. 

6 б. 

Усього: 27 б. 
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7 клас 

Українська література 

І. На основі особливостей художнього стилю уривка заповніть 

«паспорт» твору (1. Автор. 2. Назва.  3. Літературний рід.  4. Жанр.  5. Тема. 

6. Провідна ідея). 

А попереду Дорошенко 

Веде своє військо, 

Веде запорізьке 

Хорошенько! 

6 б. 

ІІ. Продовжіть речення: 

1. Гуморески виховують у людині … 

2. Дворядкові чотирнадцятискладові пісні – це … 

3. До елементів сюжету належать … 

6 б. 

IІІ.  Установіть відповідність між літературним персонажем та його 

характеристикою  

Персонаж Цитатна характеристика 

А Захар Беркут 1. «Мов здоровий дубчак під явориною, визначався між 

усім тухольським парубоцтвом» 

Б Митько Вояк 2. «Мов стародавній дуб-велетень, стояв … серед 

молодого покоління і міг тепер бачити плоди своєї 

довголітньої діяльності» 

В Тугар Вовк 3. «Страшний, безтямно смілий і кровожадний войовник, 

суперник у славі з Кайданом» 

Г Максим 4. «Новий тухольський боярин … справляв великі лови на 

грубу звірину. Він святкував почин свого нового життя … 

він і сам подобав на одного з тих злющих тухольських 

медведів …» 

 5. «Нестарий ще чоловік, каліка без руки і ноги, навхрест 

перекалічений» 

Відповідь:  

А Б В Г Д 

     

4 б. 

ІV. Визначте художньо-виражальні засоби в наведеному поетичному 

фрагменті. 
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Дніпро не висохне – Десна у нього є. 

Вона у нього посестра по крові. 

А їм обом у сонячній діброві 

моя зозуля довгий вік кує. 
 

Народ не висохне, бо має глибину 

і витоки джерельні, і основу, 

і рать соснову, й пісню калинову, 

і княжу мову по плече зерну. 

 

 Ніщо не висохне, що Богом нам дано – 

оце ось небо, що вросло у води, 

цей вітер-вершник вічної свободи, 

що дзвонить нам у срібне стремено. 
 

І я не висохну, допоки цим живу, 

як дихаю, і не питаю права, 

бо і Дніпро, й Десна – моя держава, 

бо я у них до вічності пливу 

Леонід Горлач 

5 б. 

Усього: 21 б. 

 

8 клас 

Українська мова 
 

І. Запишіть речення, правильно розставивши розділові знаки. 

Підкресліть ускладнювальні елементи в реченнях. Виконайте 

морфологічний розбір виділеного слова.  

Гора біля гори стоять разом в німій величі одягнені в смерекові ліси. А з 

хмар розкритих широко і синьо несуть привіт весняні журавлі. Палає райдужно 

довкола дощами скроплена земля. Ще спить земля укутана снігами мовчать в 

льоди заковані річки.  

6 балів 

 

ІІ. Виконайте завдання. 

1. Підкресліть граматичні основи наведених речень.  В односкладних 

визначте тип. 

 Протокол було написано вчасно. 

 Слова були розміщені в алфавітному порядку. 

 Від трав віяло сонним холодом. 

 Стою у колі мрій і спогадів.  

 Рішення було схвалено Верховною Радою. 

 Задзвонили в усі дзвони по всій Україні.  

2. Доберіть до поданих дієслів антоніми в простій формі майбутнього 

часу. 

 Будеш кричати, будемо хвалити, будуть сумувати, буде 

відпочивати. 
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3. Перекладіть українською, поставте наголос. 

 Ненавидить, спина, крапива, колесо, случай, новый, 

произношение, задание. 

8 балів 

ІІІ. Складіть зі словом Україна два речення так, щоб в одному 

випадку речення було двоскладним, а в іншому – односкладним. 

2 бали 

ІV.  Відредагуйте. 

1.  Я приймаю участь в усіх шкільних  міроприємствах. 

2. Семен розповідав про футбольний матч, але я не слухав його. 

3. Ці вітаміни корисні для людей та дітей. 

4. Тетяна Анатолійовна – моя сама краща подруга. 

4 бали 

Усього: 20 б. 

8 клас 

Українська література 

І. Напишіть твір-роздум  

За честь і правду все віддай, 

Коли ти любиш рідний край  (Микола Вороний). 

12 б. 

ІІ. Продовжіть речення: 

1. Пісні Марусі Чурай схожі на народні пісні тим, що … 

2. Дума – це жанр усної народної творчості … 

3. Головна думка давньоруської пам’ятки «Слово про похід Ігорів» 

висвітлювала найважливішу проблему тогочасної держави:… 

6 б. 

ІІІ. Доведіть, що вірш Тараса Шевченка «Мені однаково, чи 

буду …» є зразком медитації. 

3 б. 

ІV. Виконайте аналіз ліричного твору 

(Укажіть жанр, тему, основну думку, зображувально-виражальні 

засоби, віршовий розмір, вид рими). 

Спорідненість 

Не пізнане, як світло й тінь, 

І незбагненне, як прозріння, 

Із покоління в покоління 

Впродовж безмежжя поколінь,  

Мов диво див, передається 
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Оте щемке тремтіння серця, 

Як тільки чуєш рідний звук! 

Немов із материнських рук 

Ковтнув цілющої водиці –  

Ще з прадідівської криниці. 

Від поколінь до поколінь, 

Мов диво див передається 

Непізнана, як світло й тінь, 

Спорідненість душі і серця. 

Народ мій українським зветься, 

Бо в битвах зброї та умів, 

В одвічному безумстві герця, 

У смертному шаленстві криць 

Собі украяти зумів 

Те, що повік не продається –  

Цей рай садочків і криниць, 

З яких любов одвіку ллється.   

       Володимир Шовкошитний 

10 б. 

Усього: 31 б. 

 

9 клас 

Українська мова 

 

І. Розставте в реченні пропущені розділові знаки. Виконайте повний 

синтаксичний розбір речення. Над кожним словом надпишіть, до якої 

частини мови воно належить. 

Широко на кілька верстов розметнувся сивий Дніпро спокійно плинучи 

під сонцем (За О. Гончаром). 

5 б. 

ІІ. Виконайте завдання. 

1. З поданих слів випишіть лише ті, що мають наголос на другому 

складі. 

Навчання, каталог, чотирнадцять, випадок, дочка, донька, кілометр, 

вимова. 

2. Підкресліть слова, у яких дз  позначає два звуки. 

Дзиґа, відзвук, віддзеркалити, відзимувати, родзинки, відзначений, 

ґудзик, дзенькіт, продзагін, підзаголовок. 
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3. До поданих іменників доберіть прикметники. 

Біль, тюль,насип, нежить, Сибір, поні, фламінго,фортепіано. 

6 б. 

ІІІ. Перепишіть речення, розставивши розділові знаки. Підкресліть 

граматичні основи речень. 

Дмитро увійшов у голубі жита і вони прикрили його прогрітими 

хвилями. Навіть не ворухнеться біля кореня вузлате світліше стебло а колос 

викупаний сонцем вклоняється ниві то темніючи то просвітлюючись. Які 

неповторні шерехи випрядає нива! Вона стрепене дужими і м’якими крилами і 

до самого обрію летить то враз відкинеться назад стихне як пісня (М. 

Стельмах). 

5 б. 

ІV.  Відреагуйте текст. 

Я не дуже люблю читати книги, бо думаю, що книги мені не требується 

читати. Адже зараз у нас і радіо, і телебачення, й інтернет, і просто монітор 

комп’ютера, з якого можна читати. Думаю, що книги – це старе, а книгарні 

непотрібні й не нужні. Дивно, чому моя тато й мама, та й учителя в школі, 

думають інакше. 

4 б. 

Усього: 20 б. 

 

9 клас  

Українська література 

 

І. Напишіть твір-роздум  

Єднаймося, у кого в груди б’є  

незледачіле українське серце! (Володимир Шовкошитний). 

12 б. 

ІІ. Продовжіть речення: 

1. До традиційної символіки родинно-побутових пісень належать … 

2. Значення Біблії не лише для християн, а й для всіх людей полягає в 

тому, що … 

3. Для фігурних (курйозних) віршів характерні … 

6 б. 
 

ІІІ. На основі особливостей художнього стилю поданого уривка 

заповніть «паспорт» твору (1.Автор. 2.Назва твору. 3.Літературний рід. 

4.Жанр. 5.Тема. 6. Основна ідея. 7. Головні герої). 
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Краще мені … в сирій землі гнити, // Ніж з тобою, з безчесником, на цім 

світі жити. 

6 б. 
 

ІV. Виконайте аналіз ліричного твору (укажіть жанр, тему, основну 

думку, зображувально-виражальні засоби, віршовий розмір, вид рими). 

Щоб Бог прозрів 

Аби, прозрівши, Бог тебе побачив, 

Не забувай, що ти – Дажбожий внук, 

Ви з Ним – одне, ото й живи неначе 

Вернувся після болісних розлук. 

Прийшов додому – зазирни в свічадо, 

Його очима бачиш світ довкруж, 

Звернись до Нього. Він зустріне радо, 

Лиш зроду рідну віру не поруш. 

Не зрадь свого. Сприймаючи й чужинця, 

Не забувай ніколи про своє. 

І Бог побачить – ти у нього є, 

Коли в тобі впізнає Українця. 

     Володимир Шовкошитний 

10 б. 

Усього: 34 б. 

 

10 клас 

Українська мова 

І. Розставте в реченні пропущені розділові знаки. Виконайте повний 

синтаксичний розбір речення. Над кожним словом надпишіть, до якої 

частини мови воно належить. 

Тягне мене до лісу  аби там лягти під деревом по-звірячому і слухати як 

шелестить жито на узліссі (П. Загребельний). 

6 б. 
 

ІІ.  Виконайте завдання. 

1. Уставте пропущені літери. Підкресліть слова, у яких потрібно 

вимовляти звук [ґ]. 

..речний, за..артований, во..зал, ле..кий, повся..денний, ая..же, рю..зак, 

во..ко, зі..рати, ве..етаріанець, я..би, ..рунтозахисний, скре..отати, Вели..день, 

ми..тіти. 

2. Замінити неузгоджені означення узгодженими. 
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Квиток для проїзду; навантаження на тиждень; спорядження для 

альпіністів; канал зап’ястя; бібліотека парламенту; діяльність серця; колір, 

що контрастує; мандат депутата; розслідування журналіста; погляд 

дилетанта.  

3. Утворіть імена по батькові від поданих слів. 

Микола, Анатоль, Ігор, Василь, Євген, Ілля, Яків, Кузьма. 

6 б. 

ІІІ. Відредагуйте речення. 

1) Спаський собор – архітектурний пам’ятник ХІІ вєка. 

2) Триває підписка на обласні видання, газети та журнали. 

3) Довідки з любих питань можна отримати після п’ятнадцяти годин. 

4) Біля семидесяти відсотків учнів користуються нетом. 

5) Студент своїми руками відремонтував свій комп’ютер.  

6) Значний вклад у розвиток української культури внесли письменники і 

поети. 

6 б. 
 

ІV. Визначте рід поданих іменників. Складіть з ними (на вибір) три 

речення: 1) просте, ускладнене відокремленим означенням; 

2) складносурядне; 3) складнопідрядне з підрядним допустовим. 

Тбілісі, насморк, метро, степь, боль, тюль, магистраль, шимпанзе, 

аташе, рукопись.  

5 б. 

Усього: 23 б. 

 

10 клас 

Українська література 

І. Напишіть твір-роздум 

Я маю тисячі живих синів, 

Я єсть Любов до рідного народу  (Дмитро Павличко). 

    12 б. 

ІІ. Продовжіть речення: 

1. Соціально-побутова повість – це … 

2. У 70-90-х роках ХІХ ст. були такі українські періодичні видання, як … 

3. Літературним попередником п’єси «Мартин Боруля» можна вважати 

твір світової літератури … 

6 б. 
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ІІІ. На основі особливостей художнього стилю поданого уривка 

заповніть «паспорт» твору (1. Автор. 2. Назва твору. 3. Літературний рід. 

4. Жанр. 5. Тема. 6. Основна ідея. 7. Головні герої. 8. Центральний конфлікт). 

«Не багатого роду!» – казала проста свита, накинута наопашки. «Та 

чепурної вдачі», – одмовляла чиста, біла, на грудях вишивана сорочка, 

виглядаючи з-під свити. Червоний з китицями пояс теліпався до колін, а висока 

сива шапка з решетилівських смушків, перехиляючись набакир, натякала на 

парубоцьку вдачу.  

                 8 б. 

IV. Виконайте аналіз ліричного твору  (укажіть жанр, тему, основну 

думку, зображувально-виражальні засоби, віршовий розмір, вид рими).  

Зроби добро 

 

Зухвалий погляд кине вечір 

Услід натомленому дню, 

Накине плащ на круглі плечі 

У цятках білого вогню 

І тихо обернеться ніччю. 

Та й запанує довсібіч, 

Мене лишивши віч-на-віч 

Зі злом, підвладним потойбіччю, 

Та щирим витвором Творця: 

Мереживом світів довкола; 

Гіркотним трунком полину; 

Струмком, що плине в далину, 

Де дім, колодязь і стодола; 

І степом – степом без кінця … 

Згадаю Сина і Вітця 

А перед всім – Святого Духа. 

 Хай чує всяк, хто має вуха, 

Що я не побоюся зла. 

Аби земля моя жила, 

Я вийду проти легіону, 

Бо ж злу імення – легіон, 

Хто жив по Божому Закону, 

Тому лукавий – не закон! 

Зроби добро. І зло розтане – 

Пощезне в звомпленій імлі, 

І вір, що день новий настане 

На нашій, на своїй землі! 

Зухвалим поглядом світанок 

Спровадить ніч у небуття,  

І знов симфонію життя 

Засвище жайворонком ранок. 

 

Володимир Шовкошитний 

 

10 б. 

Усього: 36 б. 
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11 клас 
 

Українська мова 

1. Розставте в реченні пропущені розділові знаки. Виконайте повний 

синтаксичний розбір речення. Над кожним словом надпишіть, до якої 

частини мови воно належить. 

Ви не повірите що одна машина чистого без сучків осикового торцю 

перероблена на широку стружку дає п'ятнадцять-двадцять тисяч прибутку 

(За М. Стельмахом). 

6 б. 

ІІ. Виконайте завдання. 

1. Від поданих слів утворіть нові за допомогою суфікса -ин (а). 

Яготинський, чернігівський, прилуцький, галицький, німецький, 

солдатський, кіровоградський, наддніпрянський. 

2. У яких словосполученнях порушено норми української літературної 

вимови? Усуньте недоліки. 

У кінці кінців, укладати договір, згідно плану, навчати музиці,  

запобігати хворобі, приймати участь,  підводити підсумки. 

3. Провідміняйте числівник п’ятсот шістдесят сім. 

6 б. 

 

ІІІ. З наведених простих речень побудуйте складнопідрядні. 

Визначте їх вид. 

1.  Виїхали наступного дня опівдні і незабаром були на місці. Дорога 

була далекою. 2. Звечоріло. Малих почали відправляти додому. 3. Розпрягали 

коней. Батько допомагав матері і дітям зійти з воза. 4. Тихо гомоніли срібні 

струмочки. Звідусіль дзюркотіли до річки. 5. Високо над хмарами гудів літак. 

Він здійснював пасажирські рейси. 6. Шуліка шукав поживи. Він побачив 

зграйку горобців. 7. Життя – найдорожчий скарб. Скарб  цей треба вміти 

берегти. 

7 б. 

ІV. Запишіть три фразеологізми зі словом вода. 

3 б. 

V. Поясніть, чому слова білосніжний і сніжно-білий мають різне 

написання. 

2 б. 

Усього: 26 б. 
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11 клас 

Українська література 

І. Напишіть твір у жанрі есе 

Гуртуймося, Братове-Українці! 

Лиш через терни шлях веде до зір (Володимир Шовкошитний). 

12 б. 
 

ІІ. Продовжіть речення: 

1. Для літературної течії експресіонізму характерні … 

2. Творче кредо київських «неокласиків» – … 

3. Сонет має такі ознаки … 

6 б. 

 

ІІІ. На основі особливостей художнього стилю поданого уривка 

заповніть «паспорт» твору (1.Автор. 2. Назва твору. 3. Літературний рід. 

4. Жанр. 5. Тема. 6. Основна ідея. 7. Головні герої. 8. Центральний конфлікт.) 

Мої товариші сидять за широким столом, що з чорного дерева. Тиша. 

Тільки дальній вокзальний ріжок телефонного апарату знов тягне свою 

печальну, тривожну мелодію. Зрідка за вікном проходять інсургенти. 

8 б. 
 

ІV. Зробіть аналіз ліричного твору (укажіть жанр, тему, основну 

думку, зображувально-виражальні засоби, віршовий розмір, вид рими). 

Запали свічу 

Один сказав: «Так темно навкруги! 

Замовкніть всі! Я знаю достеменно – 

В тій темряві повсюди вороги 

Чатують нас!» І закопав знамено. 

 

Другий шепнув: «Будь проклята вона, 

Оця пітьма! – Й од страху оступився. – 

Тут, мабуть, прірва – не засягнеш дна! 

Я далі не піду!» – І зупинився. 

 

А третій мовчки запалив свічу …. 

       Володимир Шовкошитний 

10 б. 

Усього:  36 б. 
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ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади 

 з української мови та літератури 

І варіант 

8 клас 

Українська мова 

1. Запишіть речення, розставте пропущені розділові знаки. Зробіть 

синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним 

словом частину мови, дайте характеристику всій конструкції, зробіть 

морфологічний розбір виділеного слова). 

Солов’їну барвінкову українську рідну мову в дар дали мені батьки. 

7 балів 

2. Від поданих іменників утворіть кличний відмінок. 

Настя – __________, вітер – ____________, Фрідріх – __________, маляр – 

__________, друг – __________, читач – ____________, жнець – ___________, 

боєць – ____________, швець – ____________, українець – ______________. 

5 балів 

3. Правильно запишіть слова. Поясніть їх правопис. 

Полу_кіпок, на_пів_сон, пів_години, пів_яблука, пів_Європи. 

__________________________________________________________________ 

5 балів 

4. Від поданих сполучень слів утворіть складні прикметники. 

Правий берег – ______________________________________________________, 

дитячі ясла – ________________________________________________________,  

55 весел – __________________________________________________________,  

3 ядра – _____________________________________________________________,  

1000000 голосів – ____________________________________________________,  

50 кілометрів – ______________________________________________________,  

100 років – __________________________________________________________,  

важко хворіти – ______________________________________________________,  

12 тонн – ___________________________________________________________,  

народна поезія – _____________________________________________________. 

5 балів 

Усього – 22 бали 

 

8 клас 

Українська література 

І. Напишіть твір-роздум на одну із тем: 

1. «Пробивається дух український крізь пісню…» 
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2. «Хай гірким наш хліб солодкий стане для тих, хто нашу мову зневажа» 

(Микола Адаменко). 

12 балів 

ІІ. За наведеним фрагментом заповніть паспорт твору. 

«І поки над білим світом // Світить сонце буде, – //Твої думи, твої пісні// Не 

забудуть люди». 

 

Паспорт літературного твору 

Назва твору  

Автор  

Літературний рід  

Жанр  

Тема  

Ідея  

6 балів 

ІІІ. Як Ви розумієте поняття «свобода творчості»? (За твором 

Лесі Українки «Давня казка»). _______________________________________ 

4 бали 

ІV. Пригадайте поезії, вивчені вами у 8 класі, та їхніх авторів. Заповніть 

таблицю, ілюструючи кожен вид лірики одним прикладом. 

Вид лірики Автор, назва твору 

інтимна  

пейзажна  

громадянська  

філософська  

4 бали 

V. Виконайте ідейно-художній аналіз ліричного твору. 

Вже осінні дощі 

Над полями танцюють з вітрами, 

Кожний щедрий гектар 

Пшеницями й житами пропах. 

І навколо шумить з краю в край 

далина тракторами, 

Тільки чорні пари масляніють в 

стернистих степах. 

 

І зернини течуть  

В свіжі ріллі живими струмками, 

Знову битву за хліб 

Починають старі і малі … 

Хліб – Владико земний, 

Ти годуєш планету віками, 

Не для війн – для життя 

Виростаєш на грудях землі. 

Дмитро Луценко 

12 балів 

Усього – 38 балів 
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9 клас 

Українська мова 

 

1. Запишіть слова відповідно до орфографічних норм. 

Різ_б_яр, рутв_яний, інтерв_ю, к_юре, міл_ярд, торф_яний, дон_чин, 

оболон_с_кий, без_язикий, пісен_ці, камін_чик, Лук_ян, св_ятковий, 

підв_язати, миш_як, Г_юстон, б_язевий, пот_м_яніти, Ул_янон_ці, ад_ютант. 

5 балів 

 

2. Запишіть речення, розставте пропущені розділові знаки, побудуйте його 

структурну схему, зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени 

речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте 

характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням, 

зробіть морфологічний розбір виділеного слова). 

 

Місяць підіймається вище і краплі зриваючись із дерев мерехтять 

самоцвітами. 

__________________________________________________________________ 

10 балів 

3. Утворіть від поданих власних назв іменники на позначення осіб 

чоловічої та жіночої статі за національною чи територіальною ознакою. 

Афіни – ____________________________________________________________,  

Бразилія – __________________________________________________________,  

Вінниця – ___________________________________________________________,  

Кіпр – ______________________________________________________________, 

Камчатка – __________________________________________________________. 

5 балів 

 

4. Запишіть правильно слова.  

У_решті_решт, уві_сні, військово_морський, сама_самотою, 

суспільно_корисний, всесвітньо_історичний, віч_на_віч, десь_інде, 

військово_полонений, з_діда_прадіда. 

4 бали 

 

Усього – 24 бали 
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9 клас 

Українська література 

І. Напишіть твір-роздум на одну з тем: 

1. Культ романтичних почуттів в українських піснях про кохання. 

2. «Тоді лише пізнається цінність часу, коли він утрачений» 

(Григорій Сковорода). 

12 балів 

ІІ. За наведеним фрагментом заповніть паспорт твору. 

«Рано взялись ви землю Половецьку мечами разити, а собі слави шукати». 

 

 

Паспорт літературного твору 

Назва твору  

Автор  

Літературний рід  

Жанр  

Тема  

Ідея  

6 балів 

ІІІ. Доведіть, що твір «Ой летіла стріла» за жанром – балада.  

3 бали 

ІV. Яким афоризмом можна визначити «силу» байки Григорія Сковороди 

«Бджола та Шершень»? Розкрийте її суть. 

А Любов виникає з любові. 

Б Хто труда не докладе, той до добра не прийде. 

В Дерево по плодах пізнається. 

Г Мудра людина, яка у природженому ділі трудиться.  

Д Досвід – батько мистецтву, знанню та звичці. 

3 бали 

V. Виконайте ідейно-художній аналіз поезії Дмитра Луценка. 

РІЧКА УДАЙ 

Вона тече з Чернігівського краю, 

Вливається, як посестра, в Сулу. 

Брати мої, я щиро вам пораю 

Відвідати цю річеньку малу. 
 

На ній нема турбін і дужих гребель, 

З глибин віків, як всі річки малі, 

Її ховають лози й тихі верби, 

Як первісточку матері-землі. 

Дуби стоять кремезні, як Антанти, 

І на могутніх бронзових плечах 

Тримають споконвіку неба шати, 

Щоб килим лугу в спразі не зачах. 
 

Тонка й прозора жилка України 

Віками в’ється в радості й журбі. 

Та живлять і її дрібні краплини 

Серця дніпрових велетів-турбін. 
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Від щедрості її гаї й долини 

Барвистими шовками майорять 

Над нею в жовтні кетяги калини 

Червоними жаринами горять. 

 

 

 

12 балів  

Усього – 36 балів 

 

10 клас 

Українська мова 

1. Запишіть речення, розставте пропущені розділові знаки, побудуйте його 

структурну схему, зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени 

речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте 

характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням, 

зробіть морфологічний розбір виділеного слова). 

 

Їй здавалося що в людській душі немає вузликів яких би не можна розв’язати. 

7 балів 

2. Визначте рід поданих іменників.  

Аташе ______, тріо _______, біль ______, путь ________, Міссісіпі ______, 

Токіо ______, кюре _____, кольрабі _____, авеню ______, тюль ______. 

5 балів 

 

3. Правильно запишіть подані слова. 

Інженер_механік, відео_телефон, люби_мене (назва рослини), 125_річчя, 

напів_сон, стоп_кран, супер_дівчина, сліпо_глухо_німий, івано_франківець, 

Івано_Франківськ. 

3 бали 

4. Поясніть значення фразеологізмів. Уведіть їх у речення. 

Мишей топтати –  

Голкою ніде ткнути –  

Ловити витрішки –  

Купило притупило –  

Зняти полуду з очей –  

5 балів 

5. Відредагуйте вислови. 

Об’єм роботи, виступив у якості начальника, 23 мільйона, дати прес-

конференцію, здача з десяти гривнів, отримати освіту. 

3 бали 

Усього – 23 бали 
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10 клас 

Українська література 

І. Напишіть твір-роздум на одну з тем: 

1. Розкриття української ментальності в повісті І. Нечуя-Левицького 

«Кайдашева сім’я». 

2. «Україні обридли красиві слова – потрібні красиві вчинки» 

(Микола Адаменко). 

12 балів 

ІІ. За наведеним фрагментом заповніть паспорт твору. 

«Таких парубків часто й густо можна зустріти по наших хуторах та селах. 

Одно тільки в нього неабияке — дуже палкий погляд, бистрий, як блискавка. 

Ним світилася якась незвичайна сміливість і духова міць, разом з якоюсь 

хижою тугою...» 

Паспорт літературного твору 

Назва твору  

Автор  

Літературний рід  

Жанр  

Тема  

Ідея  

Літературний герой (за наведеною характеристикою)   

7 балів 

ІІІ. Що Іван Франко назвав «школою життя»? Назвіть «учнів» цієї 

«школи». 

3 бали 

ІV. Доведіть, що твір Івана Карпенка-Карого «Мартин Боруля» за жанром 

– трагікомедія.  

3 бали 

V. Виконайте ідейно-художній аналіз поезії Миколи Адаменка. 

Я знаю: мова мамина – свята. 

В ній вічний, незнищенний дух свободи. 

Її плекали душі і вуста 

Мільярдів. Це – жива вода народу. 

 

Її зневажить – зрадити народ, 

Котрий до сонця зводиться крізь муки, 

Це – забруднити плеса чистих вод, 

Це – потоптати материнські руки, 

 

Які нас від напастей берегли, 

Останню дрібку хліба віддавали, 

Щоб ми нівроку дужими були 

Й матусиних пісень не забували. 

Зневажить мову мамину – біда, 

Котра пустими зробить наші душі, 

І ми нащадкам зможем передать 

Лиш те, що корені калини сушить. 

 

Зневажить мову – зрадити себе 

(А зрадників хто може поважати?), 

І стане чорним небо голубе, 

Вмиратиме у муках рідна мати. 

 

 

Усього – 37 балів 
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11 клас 

Українська мова 

1. Запишіть речення, розставте пропущені розділові знаки, побудуйте його 

структурну схему, зробіть повний синтаксичний розбір. Зробіть 

морфологічний розбір виділеного слова. 
 

Сінокіс ніхто не міг поділити бо кожен боявсь що йому припаде та третина 

якраз на коліні Десни яку щороку ріже нещадно весняна вода. 

9 балів 

2. Поставте іменники в родовий відмінок однини. 

Сибір – _____________, клуб – ____________, Зелений Гай – 

_________________, Париж – ____________, Алтай – ___________, портфель – 

_____________, Тетерів – ________________, дах – ________, млин – 

___________, грип – _____________. 

3 бали 

3. Підкресліть правильний варіант уживання літери.  

(К, к)онституційний (С, с)уд (У,у)країни; (Я, я)рославів (В, в)ал (вулиця); 

(К, к)озинські (Г, г)орби (урочище); (З, з)бройні (С, с)или (У, у)країни; 

(К, к)абінет (М, м)іністрів (У, у)країни; (Н, н)ародна (П, п)алата (Р, р)еспубліки 

(І, і)ндії; (Д, д)ержава (Б, б)ахрейн, (В, в)еликобританія. 

2 бали 

4. Поясніть значення фразеологізмів. 

Перері зати хліб 

Як мусі в меду 

Клепати язиком 

Убити грінку  

Пальма першості 

Лежати на перинах 

У три горла  

Як у віночку  

Ні пава, ні ґава 

Вальпургієва ніч  

5 балів 

5. Відредагуйте вислови. 

Проводити міроприємства –  

125 років з дня народження –  

виручка за товар –  

відчитатися перед колективом –  

при роботі з документом –  

ліки для гіпертонії –  

більше того –  

приємні миттєвості –  

4 бали 

Усього – 23 бали 
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11 клас 

Українська література 

І. Напишіть твір-роздум на одну з тем: 

 1. Феномен «кларнетизму» в поезії Павла Тичини. 

 2. «В живому слові – серця стук і пульсування крові» (Микола Адаменко). 

12 балів 

ІІ. За наведеним фрагментом заповніть паспорт твору. 

«Мої товариші сидять за широким столом, що з чорного дерева. Тиша. Тільки 

дальній вокзальний ріжок телефонного апарату знов тягне свою печальну, 

тривожну мелодію. Зрідка за вікном проходять інсургенти». 

Паспорт літературного твору 

Назва твору  

Автор  

Жанр  

Присвята  

Тема  

Ідея  

6 балів 

ІІІ. Дайте власну версію пояснення назви збірки Павла Тичини «Соняшні 

кларнети». 

4 бали 

ІV. Доведіть, що твір Максима Рильського «Солодкий світ!..» за жанром – 

сонет. 

3 бали 

V. Виконайте ідейно-художній аналіз поезії Миколи Адаменка. 

ТРОЯНДИ Й КОЛЮЧКИ 

Україна … Вінок із трояндами й колючками. 

Колючки ті – неначе гострі ножі. 

Півполя родючого стоптано нами, 

Півполя стоптали люди чужі. 

На лугах половина трави від сліз зів’яла, 

Із квітів веселка – в ній жертовні і піт і кров. 

 

Одні дерева через нашу байдужість 

Мерцями стали, 

Інші такі буйноцвітні – їх причастила любов. 

То пречиста веселка семибарвно чарує очі, 

То тумани глухі закривають мабуть, 

То старими шляхами блукають якісь поторочі, 

То натхненні пророки до храму прокладують 

путь. 

Підроста наша юнь – в ідеалі струнка, 

чорноброва, 

То надія твоя, Україно, що немов 

провідниця-зоря … 

Та якщо у серцях до Вітчизни не буде 

любові, 

Забур’яниться поле і щастя втече за моря. 

 

 

 

 

 

 

 

12 балів 

Усього – 37 балів 
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ІІ етап Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 

(укладач: Г.В. Баран) 

5 клас 

1. Напишіть твір за поданим початком. Доберіть до нього заголовок. 

Немає нічого милішого за рідну землю. Калина стоїть у лузі, тополя на 

околиці, лелече гніздо, криничка на перехресті доріг, теплий запах лісових 

квітів – усе це рідна земля, усе це моя Батьківщина.     12 балів 

2. Поставте подані слова в такій формі, щоб із них можна було скласти 

речення. Утворене речення запишіть. Підкресліть головні й другорядні члени 

речення.  

Вишивати, по, канва, осінь, зелений, золотий, квітки.   5 балів 

3. Перепишіть дієслова, уставляючи пропущені букви. 

Стан..ш, люб..те, скаж..ш, куп..те, сі..мо, вирост..ш, перемож..мо, крут..те, 

говор..мо, пиш..ш, переход..ш, вивч..мо.      6 балів 

4. Відредагуйте подані словосполучення. 

Відношення до людей; хворий ангіною; сподіватися кращого; 

опановувати знаннями; сталося по неуважності; мені повезло.  6 балів 

Усього – 29 балів 
 

6 клас 

1. Напишіть твір-опис «Букет осінніх квітів», використавши епітети і 

порівняння.          12 балів 

2. У запропонованих реченнях виділені слова замініть доречними за 

змістом фразеологізмами. Утворені речення запишіть. Підкресліть головні й 

другорядні члени речення. 

Ця подія відбулася дуже давно.  

На канікулах Оленка ледарювала.  

Жінка насторожилась і замовкла.      6 балів 

3. Запишіть подані слова у фонетичній транскрипції. Визначте кількість 

букв і звуків у кожному слові. 

Плететься, ложці, плащі, пісня, Вітчизна, мільярд.   6 балів 

4. Згрупуйте подані слова, записавши їх у три колонки: архаїзми, 

історизми, неологізми. 

Рало, кріпак, факс, намітка, волость, телетайп, мушкет, каганець, перст, 

імідж, грант, довбня.         6 балів 

Усього – 30 балів 

7 клас 

1. Напишіть твір за поданим початком. Доберіть до нього заголовок. 

Україна – рідний край, моя Батьківщина. Тут живу я і мої батьки. І тут 

живе талановитий, працьовитий, співучий народ – українці.  12 балів 
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2. Відредагуйте запропоноване речення. Запишіть його. Зробіть повний 

синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом 

частину мови, дайте характеристику всій конструкції, зробіть морфологічний 

розбір підкресленого слова). 

Ми з Сергієм завжди приймаємо активну участь у позакласних 

міроприємствах.          6 балів 

3. Утворіть форму кличного відмінка наведених іменників. 

Олексій Михайлович, Максим Данилович, Ігор Олександрович, 

Володимир Леонідович, Олег Григорович, Юрій Іванович, Геннадій 

Васильович, Стефанія Володимирівна, Олександра Павлівна, Надія 

Миколаївна, Ольга Олексіївна, Остап Романович.    6 балів 

4. Поєднайте фразеологізми обох груп у синонімічні пари й запишіть. 

Група 1. П’яте колесо до воза; бісики пускати; записати на свій рахунок; 

заливати за шкуру сала; два чоботи пара; теревені правити. 

Група 2. Очима грати; одним ликом шиті; записати собі на лобі; точити 

ляси; приший кобилі хвіст; допікати до живого.    6 балів 

Усього – 30 балів 

8 клас 

1. Напишіть твір-роздум на тему «Мова – це доля нашого народу, і вона 

залежить від того, як ревно ми її плекатимемо» (О. Гончар). 

12 балів 

2. Запишіть речення, утворивши від дієслів, що в дужках, дієприслівники. 

Розставте розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть 

члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте 

характеристику всій конструкції, зробіть морфологічний розбір підкресленого 

слова). 

Степ (струсити) з себе росу та (зігнати) непримітні тіні горить рівним 

жовто-зеленим вогнем.         8 балів 

3. Словосполучення замініть прислівником, який слід писати з 

дефісом. 

У всякий час, хоч коли. 

У якомусь місці, десь. 

В окремих місцях, рідко, мало де. 

Дуже давно. 

Невідомо куди.      5 балів 

4. Відредагуйте речення. 

1. Ця квітка в букеті сама найкраща. 2. Моя подружка розв’яже любу 

задачу. 3. Книжний шкаф ми поклали зліва. 4. Треба закрити форточку. 5. Ми 

вчора не успіли підписати на слідуючий рік газети.    5 балів 

Усього – 30 балів 
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9 клас 

1. Напишіть твір-роздум на тему «Почуття вдячності людям – ознака 

твоєї гідності».          12 балів 

2. Запишіть речення, утворивши від дієслів, що в дужках, дієприкметники. 

Розставте розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть 

члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте 

характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням, зробіть 

морфологічний розбір підкресленого слова). 

(Пошарпати) грозами (подзьобати) осколками снарядів думають свою 

безкінечну думу (почорніти) цегляні стіни і лупиться під (палати) сонцем 

старенький (вимити) дощами дах.       8 балів 

3. Перепишіть текст. Числа й скорочення запишіть словами, 

поставивши числівники в потрібному відмінку. 
Земля разом з 8 іншими планетами рухається навколо Сонця. Довжина земного 

екватора вимірюється 40 075 704 метрами. Уся поверхня Землі становить 

близько 510 млн. квадратних метрів, причому на 361,1 млн. квадратних 

кілометрів її, тобто на 71 відсотку, розіллявся Світовий океан.   5 балів 

4. Доберіть антоніми до поданих слів. 

Мить, егоїст, фініш, присмерк, динамічний, безмежний, гармонія, 

задоволений, індивідуальний, людяність.      5 балів 

Усього – 30 балів 
 

10 клас 

1. Напишіть твір-роздум на тему «Тісний став світ для тиші і добра» 

(Т. Севернюк), використавши складносурядні, складнопідрядні та 

безсполучникові складні речення. Сформулюйте тезу, наведіть два-три 

переконливі докази, які найкраще аргументуватимуть ваші міркування. 

12 балів 

2. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Зробіть 

повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним 

словом частину мови, дайте характеристику всій конструкції і компонентам як 

простим реченням, зробіть морфологічний розбір підкреслених слів). Накресліть 

схему речення. 

Я з тих країв де над Дніпром цвітуть шумлять гаї де з дня народження 

мені співали солов’ї.         10 балів 

3. Від поданих слів утворіть прикметники із суфіксом -ськ-, запишіть їх. 

Норвегія, Овруч, Буг, Мекка, Прага, Кембридж.    3 бали 

4. Виправте допущені помилки у фразеологізмах. Поясніть їх значення. 

Прокрустова перемога, Сізіфів кінь, Авгієва праця, Піррове ложе, 

троянські стайні.          5 балів 

Усього – 30 балів 
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11 клас 

1. Напишіть твір-роздум на тему «Сумління людське, виявляється, 

схоже на вулик, його теж можна розтривожити», ілюструючи аргументи: 

а) прикладами із художньої літератури; 

б) історичними фактами або прикладом із власного життя.  12 балів 

2. Визначте тип і стиль мовлення поданого тексту, дайте заголовок. 

Запишіть виділене речення, розставивши пропущені розділові знаки. Зробіть 

повний синтаксичний розбір (зобразіть схему речення, підкресліть члени 

речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте характеристику 

всій конструкції і компонентам як простим реченням, зробіть морфологічний 

розбір підкресленого слова). 

Раніше почало вставати сонце, щиріше доглядати землю. Поринули 

весняні води, задзюрчали струмочки, заклекотали в арках, розіллялись 

широкою повіддю. З-під снігу зазеленіла травиця й звеселила жайворонка. 

Звився жайворонок високо під чисте небо і заспівав про те, що мертва земля 

ожила знов, що сонце, зрадівши щастю землі, стало ласкавим, теплим, ясним; і 

що повіяли вітри і принесли на своїх крилах невідомі досі пахощі; що забриніли 

у веснянім повітрі мухи та набубнявіли на деревах бруньки, готуючись зеленим 

листом замаяти гаї та діброви… Жайворонок співав аж луна йшла під 

блакитне небо а в лісі слухав того співу первоцвіт і здійнявши догори два 

зелені листочки та схиливши білу головку дякував золотому сонечку через 

те що воно йому дало спроможність побачити веселе свято весни. 

10 балів 

3. Знайдіть стійкі сполучення слів, у яких стираються ознаки якісних, 

відносних чи присвійних прикметників. 

Біла хустина, залізні нерви, залізні дроти, вовча натура, Франкові твори, 

вовчий апетит, лисяча хитрість, собачий холод, собача будка, лебедина пісня. 

3 бали 

4. Перепишіть, виправляючи помилки в оформленні цитат. 

Царизм Шевченко затаврував в образі орла, який «споконвіку Прометея 

там орел карає, що день божий добрі ребра й серце розбиває» народові. Але 

царизм «не вип’є живущої крові», бо серце народу-Прометея «воно знову 

оживає і сміється знову». Поет, звертаючись до панів-лібералів, з обуренням 

говорить, що «ви любите на братові шкуру, а не душу!»  

Коли інститутка кинулася бити Устину, Прокіп схопив її за обидві руки й 

застеріг, що «годі, пані, годі… Цього вже не буде!»  

Вступ до поеми «Мойсей» Франко закінчує пророчими словами про те, 

що, народе український, «прийде час, і ти огнистим видом засяєш у народів 

вольних колі».          5 балів 

Усього – 30 балів 
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ІV етап Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
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Отже, усебічний розвиток обдарувань школярів здійснюють не тільки на 
уроках, а й під час проведення різноманітних конкурсів, олімпіад: здобувачі 
освіти не лише поглиблюють знання з предметів, а й мають змогу розвивати 
інтелект, ерудицію, уміння спілкуватися. А  системна робота з обдарованими 
учнями сприятиме формуванню гармонійної особистості, здатної до творчості 
й пошуку, компетентної в умовах сучасних викликів освіти.   

Талановиті діти — це той ресурс, із якого створюється інтелектуальна еліта. 
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