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«Головна мета проведення зовнішнього оцінювання —
об’єктивне та неупереджене оцінювання рівня навчальних
досягнень осіб, які закінчили загальноосвітній навчальний
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Усім абітурієнтам створюються рівні умови для роботи
над тестом шляхом стандартизації процедур проведення зов
нішнього оцінювання».
Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання
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Сертифікат ЗНО потрібен кожному, в кого є бажання отримати вищу освіту і стати висококваліфікованим фахівцем. Здобути максимальний бал на ЗНО нелегко, проте щороку знаходяться ті, хто блискуче впорався з тестами.
Перед вами не звичайний навчальний посібник, оскільки він має одразу трьох адресатів:
випускника, його батьків і вчителя.

Шановні випускники!
Успішне проходження ЗН О потребує серйозного підходу, узагальнення знань із курсів
«Українська мова», «Українська література» і вміння організувати свою роботу.
Отже,
1. Що ви знаєте?
Пройдіть пробний тест. Він подібний до того, який ви будете проходити під час ЗНО. Загальна
з^тіхість завдань тесту — 61, на виконання відведено 180 хвилин, максимально можливий
гал — 111. Визначте свій рівень підготовки. Будьте чесними із собою. Ч и добре ви засвоїли
шкільної програми? Якщ о ви набрали не максимальну кількість балів, то...
1 3 : робити?
Узе:ь матеріал цього посібника поділено на 100 занять, на виконання кожного з них ви
і^ т іг н т е не більше 30 хвилин. Тестові завдання впорядковані відповідно до програми Зовнезалежного оцінювання з математики. Під час ЗНО вам буде запропоновано три
ззадань. У нашому посібнику завдання з вибором однієї правильної відповіді позначені
• і:*: 2. завдання на встановлення відповідності — ♦ або О ).
П ігу ч :з завданнями, що мають розгорнуту відповідь, стоїть знаки • або ♦, а завдання, що
т е ч а ю т ь самостійне виконання, позначені О або О .
!- Вузьте уважні.
” ;«:ч2тайте формулювання, спробуйте зрозуміти зміст питання. П ісля цього читайте варіан
т і н -=:віл е й . Якщо питання вам зрозуміле, то ви, швидше за все, знаєте і відповідь на ньоті У такому разі залишається тільки обрати правильний варіант із запропонованих. Якщо
зрозуміле, але відповіді немає, ще раз прочитайте варіанти відповідей і спробуйте
ііл у х х и відкинути ті, що, на ваш погляд, не підходять.
4. Міркуємо разом.
1>тегс?зіть сторінку. Зразок міркування допоможе вам навчитися думати, зіставляти, знаггравильну відповідь, навіть якщо питання викликає у вас певні труднощі,
і Міркуємо самостійно.
Яз: тренувальні пропонуються тестові завдання, що дозволяють детально опрацювати кожну
^тху. проконтролювати і закріпити здобуті навички. Для самоперевірки на звороті сторінки
е ізєієн о зідповіді-ключі.
■5- Е ііг в є висловлювання. Особливу увагу зверніть на підготовку до написання власного виоскільки його «внесок» у загальний результат тестування є найбільш вагомим:
жі?. ггхально можлива сума балів за виконання цього завдання (за всіма критеріями) — 24.
2
посібника пропонують оригінальний алгоритм підготовки до виконання творчого
Спочатку ретельно опрацюйте сам алгоритм, дотримуючись усіх рекомендацій.
И -іля ^ього переходьте до написання пробних висловлювань. Для тренування ви можете
;.т5і:-2Стозувати одну з двох сторінок: на першій міститься завдання продовжити авторську
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думку, друга (подібна до тестового аркуша на ЗНО) відведена для написання власного вис
ловлювання, де має аргументовано стверджуватися або заларечуватися теза, наведена у за
вданні.
7. Перевіряємо себе.
Опрацювавши половину матеріалу, пройдіть ще один пробний тест. На завдання з вибором
однієї правильної відповіді намагайтеся витрачати не більше однієї хвилини, на встановлен
ня відповідності та правильної послідовності — дві хвилини. Як успіхи? Працюємо далі.
8. Використовуємо комп’ютер.
Ви маєте додаткову можливість опрацювати ще декілька варіантів тестів — за допомогою
СБ, що додається. Диск також містить теоретичний матеріал з курсів «Українська мова»
і «Українська література» Одержавши контекстну допомогу, можна знайти правильну від
повідь на кожне запитання.
9. Репетируємо ЗНО.
Уявіть себе на іспиті. Пройдіть останній пробний тест, подібний до того, який ви будете
проходити під час ЗНО, в умовах, максимально наближених до умов проходження ЗНО.
Сидячи вдома за робочим столом, уявіть себе на ЗНО, і тоді на ЗНО ви будете почуватися
як удома.
Будьте впевнені у своїх силах! Бажаємо удачі!

Шановні батьки!
Чим ви можете допомогти своїй дитині?
1. Організувати майбутньому абітурієнту систематичну і послідовну підготовку до іспитів.
Більшість підлітків ще не можуть правильно спланувати час, відкладають усе «на потім».
Правильний розподіл зусиль допоможе під час підготовки. Повторити 100 тем за 100 днів
легше, ніж весь матеріал за декілька останніх днів.
2. Створити сприятливі психологічні умови вдома.
Навіть для найвідповідальнішого школяра іспит — це випробування, стрес. «Домашня пси
хотерапія» — це допомога люблячих людей, батьків, які проконтролюють, нагадають, пере
конають, вбережуть від безсонних ночей напередодні іспиту, заспокоять.
3. Бути поруч.
У жодному разі ми не закликаємо батьків учити разом із дітьми теми та питання. Це іспит
дитини, а не її батьків. Беручи участь у справах дитини, цікавлячись и душевним станом,
настроєм, щиро намагаючись їй допомогти, ви дасте своїм дітям уроки любові, співчуття,
взаємодопомоги, навчите спокійно і з гідністю долати життєві труднощі.
Бажаємо вам удачі та терпіння!

Шановні колеги-вчителі!
Пропонований посібник створено з урахуванням досвіду, набутого у процесі проведення
ЗНО і перевірки тестових завдань. Автори добре знають, з якими труднощами стикаються
учні під час тестування.
Тестові завдання нашого посібника впорядковані відповідно до програми Зовнішнього
незалежного оцінювання з «Українська мова» і «Українська література». До кождного
розділу теми надано декілька типів завдань і 3 тренувальні тести, подібні до того, який буде
запропоновано випускникам під час проведення ЗНО. їх використання надасть змогу учням
визначити власний рівень і потренуватися. До речі, окремі завдання можна використовувати
як роздатковий матеріал для проведення самостійних робіт.
Звичайне, ЗНО не вимагає спеціальної підготовки з предмета — готуватися слід до самої
форми проведення іспита. Утім, безумовно, необхідні узагальнення і систематизація вивче
ного матеріалу. Особливу увагу слід звернути на те, які методичні прорахукки допущено
у підготовці учня, та способи їх усунення. Серед великої кількості посібників, рекомендо
ваних і не рекомендованих Міністерством освіти і науки України та Українським центром
оцінювання якості освіти, ви самі, звичайно, обираєте ті, з якими вам зручно працювати
і які дійсно будуть корисними для ваших учнів. Сподіваємося, що наш посібник стане вам
у нагоді.
Бажаємо творчих успіхів!
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Тренувальний тест № 1
Частина 1. Завдання з української мови (1-36)
Прочитайте текст. Виконайт е завдання ( 1 - 7 ) , обравши одну правильну відповідь
з чотирьох варіантів
(1)
А що за ранок у степу! (2) Над балками, над рудками та над ярами піднімається
нору, наче намітка, пелена сивої пари. (3) От і горобці зацвірінькали; десь високо-висо
ко, дибонь, за хмарами чується пісня жайворонкова, ніби дзвіночки дзвенять навсібіч.
Повіяв свіжий, ранковий вітерець. (5) І зразу неначе кров’ю облило кругом степ,
іб) Сонце йде повагом вгору, м іняється колір степу: червоність меньшає, трава здається
золотисто-зеленою.
(За О. Еониським )
1. Орфографічна помилка є в слові:
A ) вгору;
Б> меньшає;
B) навсібіч;
Г) золотисто-зелєною.
2. Неправильно визначено кількісне співвідношення між звуками та буквами у слові:
A ) чується (звуків — 6, літер — 7);
Б) піднімається (звуків — 11, літер — 12);
B) дзвенять (звуків — 7, літер — 8);
Г) здається (звуків — 7, літер — 8).
і - Не
A)
Б)
B)
Г)

є сполучником слово:
що (1);
наче (2);
ніби (3);
неначе (5).

Підрядна порівняльна частина м іститься в реченні:
A ) другому;
Б) третьому;
B) п’ятому;
Г) шостому.
а. Вставне слово вжите в реченні:
A ) другому;
Б) третьому;
B) п’ятому;
Г) шостому.
6. Односкладним безособовим є речення:
A ) перше;
Б) третє;
B) п ’яте;
Г ) шосте.
7. Р ізн і види зв’язку наявні в реченні. Складне речення з різними видами зв’язку —
A) друге;
Б) третє;
B) п’яте;
Г) шосте.
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Оберіть одну правильну відповідь із п ’яти варіантів ( 8 -2 3 )
8. Позначте рядок, у якому в у сіх словах на м ісці крапок пиш еться літера и:
A ) автор...тет, апельс...н, д...плом, інтел...гент;
Б) ет...кет, в із...т, д...агноз, бенз...н;
B) с.. .туація, пр...нтер, гібр...д, флам...нго;
Г ) конс...ліум , піаніс...м о, лім уз...н, р...тор...ка;
Д) с...стем а, універс...тет, х...р ур г, ар т...ст.
9. Позначте рядок, у якому всі слова пиш уться через дефіс:
A ) (українсько) німецький, (вічно) зелений, (науково) технічний, (пів) аркуша;
Б) (південно) західний, (сріблясто) сірий, (історико) культурний, (пів) Європи;
B) (темно) червоний, (м’ясо) молочний, (корабле) будівний, (кисло) солодкий;
Г) (суспільно) політичний, (фізико) математичний, (західно) європейський, (жовто)
гарячий;
Д) сніжно (білий), (пів) України, (фінансово) економічний, (довго) вічний.

10. Позначте рядок, у якому всі слова пиш уться з префіксом при-:
A)
Б)
B)
Г)
Д)

пр.. .боркати, п р...гірок, пр...свячений, пр...красний;
пр...голомш ити, пр...краси, пр...вабливо, пр...марний;
пр...м хливий, пр...вілля, пр...звище, пр...скорений;
пр...цінитися, п р...гріти , пр...буття, пр...зирливо;
пр...множити, пр...тулити, пр...старілий, пр...трусити.

11. Позначте рядок, у якому всі слова пиш уться з префіксом с-:
A)
Б)
B)
Г)
Д)

(з,
(з,
(з,
(з,
(з,

с)
с)
с)
с)
с)

тверджувати, (з, с) кочити, (з, с) ховати, (з, с) ш ивати;
початку, (з, с) куйовдити, (з, с) характеризувати, (з, с) цілення;
палахнути, (з, с) краю, (з, с) турбований, (з, с) фотографувати;
потворити, (з, с) конструювати, (з, с) чистити, (з, с) сунути;
хвалити, (з, с) чепитися, (з, с) худнути, (з, с) крутити.

12. Позначте рядок, у якому правильно записані всі прикметники:
A)
Б)
B)
Г)
Д)

запорізький, гадяцький, узбецький, чеш ський;
прилуцький, латиш ський, кіровоградський, петербуржський;
дрогобицький, кременчуцький, сиваський, бузький;
бахмацький, паризький, французький, криворіж ський;
празький, чикагський, галицький, казахський.

13. Позначте рядок, у якому всі іменники у формі родового відмінка однини мають
закінчення -о (-я ):
A ) кілограм, підручник, акваріум, Париж;
Б ) гектар, прапор, Ужгород, рейс;
B) комп’ютер, стовбур, Єгипет, апостроф;
Г ) стадіон, квадрат, Б уг, стандарт;
Д) портфель, мольберт, суф ікс, океан.

14. Позначте рядок словосполучень, у яки х усі відносні та присвійні прикметники
вжито у значенні якісн и х:
A ) сонячна посмішка, лимонні стрічки, золоті прикраси;
Б) лляне волосся, малиновий сік, заяча душа;
B) калинові вуста, фіалкові очі, лисяча нора;
Г ) вишнева сукня, куряча пам’ять, оксамитова ш кіра;
Д) солодкий голос, срібна монета, бузковий колір.
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15. Позначте рядок чи слівн и ків, кожен з я ки х пиш еться як одне слово:
A ) (двісті) сьомий, (п ’ятсот) тисячний, (ш ести) сотий, (вісім ) десятий;
Б) (чотирьох) сотий, (дво) мільйонний, (триста) двадцятий, (вісім сот) десятий;
B) (п ’яти) сотий, (дванадцяти) тисячний, (семи) мільйонний, (три) мільярдний;
Г) (дев’яти) сотий, (десяти) тисячний, (п ’яти) мільйонний, (ш істсот) вісімдесятий;
Д) (двадцяти) тисячний, (д вісті) десятий, (семи) сотий.

16- Позначте рядок, у якому всі прислівники та прислівникові сполучення мають
однаковий спосіб написання:
A ) (до) пізна, (на) нівець, (по) одинці, (на) самперед;
Б) віч (на) віч, пліч (о) пліч, де (не) де, сам (на) сам;
B) (в) поперек, (до) тла, (на) перекір, (тим) часом;
Г) (до) нині, (на) призволяще, (о) півночі, (до) побачення;
Д) (на) справді, (по) всюди, (під) ряд, (на) зло.
17. Позначте рядок, у якому всі словосполучення побудовані правильно:
A ) опанувати мову, зазнати втрат, потребувати допомоги, повідомити клієнта;
Б) наслідувати дорослих, працювати по суботах, хворий на грип, говорити україн 
ською мовою;
B) вибачити йому, дякувати вам, см іятися з себе, властивий для ринкової економі
ки;
Г» згідно з наказом директора, доглядати хворого, одружитися з Ольгою, характер
ний для ц ієї пори року;
Д) завдати збитків, працювати за сумісництвом, піти по хліб, по замовленню слу
хачів.
І і . Позначте речення, що потребує редагування:
А* Н іхто з двадцяти потерпілих не звернулися за медичною допомогою.
5> Кожен із присутніх висловив свою думку щодо зазначеної проблеми.
3> Дехто з працівників залиш ився на робочому місці.
Г ї У с і, хто перебував на диспансерному обліку, одержали п утів к и до проф ілак
торію.
Д» Жоден з нас не відмовився від роботи.
1$. Позначте речення, у якому перед як не ставиться кома (розділові знаки пропуА Ясно чулося (?) як коні подзвонюють вуздечками і щипають траву (Григорій
Т ютюнник ).
Б На Різдво вінш увальників чекали з нетерпінням (?) як добрих сповісників і щедро
зіллячували (В. Скуратівський).
З Горлечка у пташок жовтувато-білі середина грудей біліє (?) як сніжок (Є. Гуцало),
Г Траза потвердішала потріскує під ногами (?) як вафлі (Є. Гуцало).
Д Голоси розіллються як звуки трембіти (Б. Лепкий).
Л

Позначте речення з однорідними членами й узагальнюючим словом, п ісля якого
г:тт:5 н о поставити двокрапку (розділові знаки пропущені):
А Н аш і дівчата плетуть вінки з к в ітів маку й синіх волошок білого ромен-зілля
чорнобривців та дикої рожі ( О. Воропай),
5 На розстелений килимок виклали з торбин нехитрий пастуш ий сніданок шмат
обсмаженої баранини сухий ячний корж та бурдюк з кумисом (В . М ал и к).
В .Пнгтя лежить на дривітні на колодах осикових дров на куп і гарбузів на зв’язаному
з сніпки кукурудзинні (Є. Гуцало).
Г В руках мати несе кріп моркву петруш ки пучечок свіжо-зеленої рясної (О. Гон
чар).
Д.< Золотились навкіл лани ж ита пшениці ячменю (О. Гончар).
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21. Позначте речення, у якому за допомогою тире відокремлюється прикладка:
A ) І тільки Слово — пам’я ті спасенність (Л. Костенко).
Б) Орю свій переліг — убогу ниву (Т. Шевченко).
B) В городі — піч, на гудинні — череп'я (Л. Костенко).
Г) Гроза пройшла — зітхнули трави (О. Олесь).
Д) Листок тополі — зелене дзеркало (Д. Чередниченко).
22. Позначте безсполучникове складне речення, між частинами якого потрібно поста
вити тире:
A ) Навкруги стояла мертва тиша (?) навіть на осиці листя було нерухоме, не тремтіло
(О. Кониський).
Б) Ізот Лобода було сокиру зробить (?) нічим її не пощербиш (О. Гончар).
B) Важ ко стиснулося серце (?) мабуть, цю красу я бачу востаннє (Ю . Муиікетик).
Г) І на хвилину вам тужно стане (?) в кожної людини є свої підстави для суму й ра
дощів (Б. Антоненко-Давидович).
Д ) У К иїв князь не поїхав (?) він боявся татар (В. Малик).
23. Позначте речення, у якому між двома сполучниками слід поставити кому:
A ) Очі ш укали затінку, і (?) коли попереду за ризою озимини затуманіли дерева,
відразу стало веселіше (Б. Харчук).
Б) Небо над яругою було таке чисте і таке гучне, що (?) коли кобильчина, теж,
мабуть, зачувши красу і роздолля, підняла вгору голову і заіржала, то іржання
те розбилося на десять відгомонів і покотилося по ярузі (Г. Тютюнник).
B) Груш і-сагачки терпляче стримували себе, щоб не зацвісти, бо (?) хоч горобці
й порозпускали хвости та крила, але не треба поспіш ати з цвітінням (М. Вінграноеський ).
Г) Між лісом і струмком простелилась долонька лугу, і (?) коли йти по траві, то
з-під н іг весь час вискакують прозорокрилі коники (Є. Гуцало).
Д) Мати несла ягоду до вуст, і (?) коли роздушувала черешню, то в кутиках вуст
спалахував сік (Є. Гуцало).

Завдання на встановлення відповідності ( 2 4 -2 8 )
24. Установіть відповідність між фразеологізмом та його лексичним синонімом:
1.
2.
3.
4.

Брати за душу.
До душі припадати.
Перемивати кісточки.
Дати березової каш і.

A)
Б)
B)
Г)
Д)

Подобатись.
Л якати.
Зворушити.
Покарати.
П л ітк у вати.

А

Б

В

Г

д

Б

В

Г

д

1
2
3
4

25. Установіть відповідність між виділеним словом і частиною мови:
1.
2.
3.
4.

Навкруги золотіє хлібна нива.
Ми збирали тільки білі гриби.
Довкола багаття сидять косарі.
Я к тільки з’явиться нагода,
ми поїдемо до Києва.

A)
Б)
B)
Г)
Д)

Займенник.
Прислівник.
Прийменник.
Сполучник.
Частка.

А
1
2
3
4
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шш
відповідність між складними реченнями та поданими схемами:
1. Коли випаде перший сніг, коли сиротливо прихилиться додолу останнє стебло
минулого літа, мов журиться і тужить за тим, що одцвіло й одшуміло, мені
згадується давнина ( Б . Антоненко-Давидович).
2. Навіть далекий вогник на хуторі біля містка теж здається зорею, що стала
з чиємусь вікні, щоб радісніше жилося добрим людям, які з надією дивляться
н і неї (М. Стельмах).
3. К о л и до цього додати українські народні пісні, що Тарас чув від батька, від
хіте р і й сестри Катерини, а то й від захожих кобзарів і лірників, то не важко
тізи ти духовну атмосферу, якою насолоджувалась думка й розум майбутнього
ггета (А. Чайковський).
4 Отже, хто бачив дочку сотника Таволги, той би сказав, може, що вона краща
± над ясную зорю в погоду, краща й над повний місяць серед ночі, краща й над
:д.ме сонце, що звеселяє й рибу в морі, і звіря в дуброві ( П . Куліш).

У с т а н овіть

А

Б

В

Г

д

А

Б

В

Г

Д

Г

Д

1

3
4

-..ігзцтт* відповідність між займенником та розрядом:
А Я знаю все, що ти скажеш.
Іссссвяй.
Б Мій син їх зустріне.
і
Ь ^ГЕС С Н К Й .
Н-міняче ний.
В Що ти мені приніс?
П зтд ь зи й
Г У двері хтось постукав.
Д Прийшли всі учні.

1

.

3
4

Ж : «:—ітч -ідховідність між дієслівною формою та її характеристикою:
A) теперішній час, 3 ос., множина;
А Б В
м і і т х
.
Б) минулий час, ч. р., однина;
.Ч т Г Ц Г Г а .
B) минулий час, ж. р., однина;
1
Г) майбутній час, 2 ос., однина;
Д) майбутній час, 1 ос., множина.
3
4
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Прочитайте текст. Виконайте завдання 2 9 -3 6 , обравши одну правильну від
повідь
Щ астя
(1) Для внутрішнього світу кожної людини природною потребою є відчувати й усві
домлювати себе щасливою. Щ астя — це вищий прояв реалізації сенсу ж иття особис
тості. В усі часи філософи прагнули з багатьох індивідуальних уявлень вивести загальне
поняття істинного людського щастя.
(2) Сократ говорив, що щастя — зовсім не радість, задоволення, воно — в іншому:
у внутрішньому стані дуіііі, у володінні чеснотами, головна з яких — справедливість.
Мислитель був переконаний, що щасливою може бути тільки людина прекрасна душею,
справедлива, та, чия душа не зачеплена злом або прагне звільнитися від зла. Справжнє,
істинне щ астя — це турбота про свою душу, орієнтація на розум, істину та доброзич
ливість, прагнення завжди залишатися людиною, зберігати свою внутрішню гідність.
(3) Платон також вважав, що щ астя — доброчинність, а найвища чеснота — спра
ведливість. Саме вона — справедливість — є ключем до щ астя. Філософ знаходить
справедливість у державі, що об’єднує всіх індивідів у єдине ціле, що приборкує ін 
дивідуалізм у різних його проявах.
(4) Інш их поглядів дотримувався Епікур: краса почуттєвої насолоди, захоплення
життям — ось цінності людської душі, яка не вічна, а щ астя — явище земне, при
життєве. Проте, наполягаючи на насолоді, Епікур на живу, яскраву стихію почуттів
накладає заборони та норми розумного, стверджуючи, що якщо жити розумно та мо
рально, можна жити приємно.
(5) Блаженство і щ астя — це ш лях до свободи, звільнення від страхів, журби,
страждань. Еп ік ур прагнув звільнити людину від страхів перед невідомим — волею
Богів, Роком, Долею — і відкрити ш лях до віри в себе. Саме власна свобода від страхів,
заборон робить людину щасливою. А щаслива людина не буде вершити зло.
(6) Християнська релігія забороняла людині любов до самої себе, почуттєві радощі
та задоволення. Земне ж иття короткочасне, і завдання в нього інш і: підготовка собі
раю в іншому, потойбічному світі, де й очікується щ астя.
(7) Гум аністи Відродження, а слідом за ними французькі матеріалісти повстали
проти ц ієї догми. Вони були свого роду продовжувачами ідей Епікура, але їх світогляд
був дітищем свого часу, де первинною проблемою був пошук можливості поєднання
особистих і суспільних інтересів, особистого й суспільного щ астя. Вони вважали, що
справа держави — розсіяти ілю зії, створити ідеальні закони й досконале виховання,
що спонукає до дійсного щастя.
(8) Канта хвилювала антитеза: обов’язок — особисте щ астя. В ін роз’єднує ці по
н яття, вважаючи, що найпрекрасніше в людині — служ іння обов’язку, вірність йому
всупереч пристрасті, усп іху. За Кантом, щастя — це моральне щ астя, воно дається
людині за морально гідне ж иття.
(9) Гегель пов’язує цю проблему з призначенням людини. Призначення людини як
розумної, духовної істоти Гегель бачить у її здатності активно втручатися в зовнішні
обставини, підкоряти їх собі, вільно обирати долю, прилучатись до світу людської
культури. Н а цьому ш ляху людина стикається з безліччю суперечностей, але розум
дозволяє не ховатись від них, а переборювати їх.
(10) М атеріалістичне осмислення істо р ії людського сусп іл ьства К . Марксом
і Ф. Енгельсом відкрило нову сторінку в обґрунтуванні існую чої суперечності між осо
бистим і суспільним, щастям і обов’язком. Філософи стверджували, що зміна людсь
кого ж иття, знищення матеріальних суперечностей неодмінно призведе до зникнення
моральних суперечностей. І ця форма існування суспільства — комуністична — може
бути досягнута спільною працею індивідів, яка стає особистою потребою й ідеалом.
«Щ астя — це боротьба» — коротко сформулював Маркс.
(11) Виведення формули щ астя — класична філософська проблема. Численні спро
би реалізації теоретичних схем загального щ астя не завершувались успіхом, оскільки
ці схеми не відповідали потребам більш ості. Філософська формула щ астя передбачає
щ астя нелегке, можливість бути щасливим за будь-яких умов ж и ття і приписує тому,
хто бажає щ астя, остерігатися зовніш ніх благ, обмежувати свої потреби, уникати за-
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іс зелень. У повсякденних же уявленнях про щ астя люди, навпаки, сподіваються на
тхдчгу, щасливий збіг обставин, на досягнення всього, чого хотілося б мати. Ц і два
щастя завжди співісную ть у суспільній свідомості, підтверджуючи і спростовуючи
: г н одного. Особливість щ астя полягає в тому, що воно завжди нове, несподіване,
в постійному русі, оновленні. Розуміння щ астя одного індивіда не збігається із
і*:шумінням іншого. І все ж існує дещо спільне в уявленнях людей про щ астя.
(12)
Пов’язано це з тим, що щ астя суб’єктивне, індивідуальне за формою пережиз-із н я , спирається на загальне розуміння щ астя, яке присутнє в суспільному досвіді
і тезпосередньо впливає на індивідуальні мрії, завдання, ідеали. Наприклад, задово
леність своєю роботою, радість спілкування з друзями, щ астя сімейного ж иття тощо
:г>:ередковуються об’єктивною соціальною, моральною цінністю цих форм людського
е з т т я (праці, дружби, сім ’ї тощо).
*13) Безперечно, щ астя — це стан душ і, Л . М. Толстой слушно зазначив, що щаст і не в тому, щоб робити завжди, що хочеш, а в тому, щоб хо тіти того, що робиш.
Ічгзидно, перше, що обумовлює щ астя, — це здатність до його від чуття. Б ути щаслиі г х — означає бути самим собою, усвідомлювати себе у стані задоволеності ж иттям ,
::-:ремими його актам и, досягненням поставленої мети тощо, що, у свою чергу, є
і^накою глибини й талановитості особистості, тобто здатності бути щасливим. Пере
бивання щ астя безперечно пов’язане із станом піднесення ж иттєвих сил, здібностей,
тззрчого досягнення, втілення ж иттєвого задуму, тобто щ астя — почуттєво-емоційна
ісрм а можливостей самореалізації особистості, що базується на генеральних ц ілях,
:енсах та ідеалах ж и ття.
(14) Щ астя — це відчуття, усвідомлення та інтегральне позитивне ставлення суб’єкта
•о своєї моральної діяльності на основі власного розуміння сенсу ж и ття, що пере»
^сивається у вигляді оптимістичного умонастрою, задоволення повнотою свого буття,
реалізацією цілей.
(За В. Лозовим)

29. Текст належить до стилю:
А ) худож нього;

Б) публіцистичного;
З і наукового;
Г* офіційно-ділового.
З© Помилковим є тлумачення:
гуманізм
прогресивний рух епохи Відродження, спрямований на вивільнення
людської особистості;
Б* догма
положення, яке приймається на віру як незаперечна істина, незмінна
за будь-яких обставин;
В > оптимізм — бадьоре, ж иттєрадісне світосприймання, за якого людина вірить
у майбутнє, в успіх;
П суб’єктивний — йеупереджений, безсторонній.
:1. Спільним у поглядах мислителів Відродження та Епікура є:
А ? піднесення ролі держави у створенні ідеальних законів;
Б) пошук можливостей поєднання особистих і суспільних інтересів;
3) усвідомлення цінності приж иттєвих радощів;
- » виокремлення справедливості як необхідної умови іЦасливого ж иття.
На думку більш ості філософів, істинне щ астя можливе, коли поєднуються:
A) свобода та справедливість;
Б) матеріальне та моральне;
B) доброчинність та індивідуалізм;
Г ) особисте та. сусп іл ь н е
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33. У фрагменті *Філософ знаходить справедливість у державі, що об’єднує всіх ін
дивідів у єдине ціле, що приборкує індивідуалізм у різних його проявах» ужито:
A ) гіперболу;
Б) метафору;
B) алегорію;
Г ) порівняння.
34. Посилання на Л. М. Толстого використане з метою:
A ) спростувати тезу;
Б) аргументувати тезу;
B) висунути антитезу;
Г) сформулювати висновок.
35. Думки мислителів різних епох про щастя подано з метою:
A ) висловити критичне ставлення до цих концепцій;
Б) спростувати твердження одного з філософів;
B) показати актуальність проблеми й узагальнити світовий досвід;
Г) подати додаткові аргументи для підтвердження істинності наведених концепцій.
36. Синонім до слова інтегральний:
A ) різноманітний;
Б) цілісний;
B) рівнозначний;
Г ) напружений.

Частина 2. Завдання з української літератури (37-56)
37. Героєм рядків
«А я ляхів не боюся і гадки не маю.
За собою велику потугу я знаю.
Іще й орду за собою веду:
А все, вражі ляхи, на вашу біду» є:
A ) Богдан Хмельницький у пісні «Гей, не дивуйте, добрії люди»;
Б) Богдан Хмельницький у пісні «Чи не той-то хміль»;
B) Максим Кривоніс у пісні «Гей, не дивуйте, добрії люди»;
Г) Богдан Хмельницький у народній думі «Хмельницький та Барабаш»;
Д) Богдан Хмельницький в історичній пісні «Зажурилась Україна».
38. У поемі Т . Ш евченка «Гайдамаки» головному героєві — сироті Яремі — дають
прізвище:
A ) Голий;
Б) Галайда;
B) Бідний;
Г ) Босий;
Д) Гайдамака.
39. Своєму другові Якову де Бальмену Т. Шевченко присвятив поему:
A ) «Сон»;
Б) «Кавказ»;
B) «Катерина»;
Г) «Гайдамаки»;
Д) «І мертвим, і живим...».
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40- Наділення головного героя, який діє у надзвичайних обставинах, винятковими
рисами характерне для літературного напряму:
A) класицизму;
Б) сентименталізму;
B) романтизму;
Г) реалізму;
Д) модернізму.
41. Рядки «Город знову простяг по мене свою залізну руку на зелені ниви. Покірли
во дав я себе забрати, і поки залізо тряслось та лящало, я ще раз, востаннє,
вбирав у себе спокій рівнини, синю дрімоту далеких просторів» належать:
A) І. Багряному (роман «Тигролови»);
Б) Ю. Яновському (роман «Вершники»);
B) У. Самчуку (роман «Марія»);
Г) М. Коцюбинському (новела «Іпіегтегго»);
Д) В. Барці (роман «Жовтий князь»).
42. У рядках вірша В. Сосюри
*Так ніхто не кохав.
Через тисячі літ
лиш приходить подібне кохання»
використаний такий засіб художньої образності, як:
A) метафора;
Б) алегорія;
B) гіпербола;
Г) метонімія;
Д) оксиморон,
43. Фрагмент вірша І. Франка
Чому не смієшся ніколи?
Чи в твойому серці зима,
І горе зморозило душу,
Що сміху у горлі нема?
Чому не смієшся ніколи?
Чи, може, лежить який гріх
Великий на твоїм сумлінню
І здавлює радісний сміх?
використано такі засоби художньої образності:
A) анафора в поєднанні з риторичним запитанням;
Б) антитеза та оксиморон;
B) гіпербола в поєднанні з риторичним запитанням;
Г) персоніфікація та алегорія;
Д) алегорія в поєднанні з риторичним запитанням.
44. До
A)
Б)
B)
Г)
Д)

покоління поетів-шістдесятників належить:
М. Рильський;
П. Тичина;
В, Сосюра;
Є. Маланюк;
ї.

Д рач.

Правильним є твердження:

А) автор поеми «Берестечко» — В. Симоненко;
Б)
Зі
Г)
Д)

оповідання «Зав’ язь» написав Є. Гуцало;
Нью -Йоркська група поетів утворилась у роки Першої світової війни;
роман у вірш ах «Маруся Чурай» написав Б. Олійник;
рядки «Народе мій. до тебе я ще верну, як в смерті обернуся до життя» належать
Василеві Стусу.
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46. Правильно дібрана цитата до твердження:
A ) У поемі «Катерина» Т. Шевченко змальовує красу природи, яка контрастує
з душевним станом героїні:
Тихесенько вітер віє,
Степи, лани мріють,
Між ярами над ставами
Верби зеленіють.
Б) У поемі «Сон» Т . Шевченка лунає грізна пересторога панам:
Схаменіться! Будьте люди,
Бо лихо вам буде.
Розкуються незабаром
Заковані люде,
Настане суд, заговорять
І Дніпро, і гори!
І потече сторіками
Кров у синє море
Дітей ваших...
B) У поемі «І мертвим, і живим...» Т. Шевченко розвінчує брехливий лібералізм
українського панства:
...в Україну принесли
Великих слів велику силу,
Та й більш нічого. Кричите,
Що Бог создав вас не на те,
Щоб ви неправді поклонились!...
І хилитесь, як і хилились!
І знову шкуру дерете
З братів незрящих, гречкосіїв...
Г) У поемі «Гайдамаки» Т. Шевченко висловлює віру в незнищенність волелюбного
народного духу:
Н е вмирає душа наша,
не вмирає воля.
Д) У поемі «Сон» Т. Шевченка пейзажні картини увиразнюють психологічний стан
героїв:
Реве, свище заверюха.
По лісу завило;
Я к те море, біле поле
Снігом покотилось.
47. Рядки «Тускло горить лампада перед образом Марії. Перед лампадою, як різьб
лення, стоїть моя зажурена мати» з твору:
A ) «Я (Романтика)» М. Хвильового;
Б) «Марія» У . Самчука;
B) «Вершники» Ю. Яновського;
Г) «Тигролови» І. Багряного;
Д) «Жовтий князь» В. Барки.
48. Про «Сибір неісходиму» згадує:
A ) І. Багряний у романі «Тигролови»;
Б) В. Барка у романі «Жовтий князь»;
B) Гр. Тютюнник у новелі «Три зозулі з поклоном»;
Г) В. Стус у вірш і «На Колимськім морозі калина»;
Д) В. Симоненко у вірш і «Ти знаєш, що ти людина?».
49. Протистояння фанатизму та гуманізму є наскрізною темою твору:
А ) «Тигролови»;
Б) «Я (Романтика)»;
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№ «Жовтий князь»;
Г*. «Маруся Чурай»;
X і «Марія».

Ж и^гжжу «Голу роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду» висловхюе:
А Енеж;
2* захковник Шрам;
5 Чіпка;
Г*- гтарий Половець;
X Григорій Многогрішний.
їії- і з
А
5
їГ4

-аісьменників-постмодерністів налижить:
Гржгір Тютюнник;
Іван Драч;
Василь Симоненко;
Ліна Костенко;
Юрій Андрухович.

£2» «Любові всевишній присвячується» твір:
A ) «Зачарована Десна»;
Б) «Так ніхто не кохав »^
B) «Маруся Чурай»;
Г) «Марія»;
Л» «Три зозулі з поклоном».
а . «Пжктові яблуні» присвячений твір:
A) «Людина» 0 . Кобилянської;
Б) «Лісова пісня» Лесі Українки;
B) «Зачарована Десна» О. Довженка;
Г) «Я (Романтика)» М. Хвильового;
Д) «Мисливські усмішки» О. Виш ні.
54- Двоскладова стопа з наголошеним другим складом має назву:
A) ямб;
Б) хорей;
B) дактиль;
Г) амфібрахій;
Д) анапест.
Основна думка про зображені в художньому творі події, оцінка їх автором —
це:
A ) тема;
Б) ідея;
B) композиція;
Г) жанр;
Д) сюжет.
5в. Втілення абстрактного поняття в конкретному художньому образі, яке викорис
товується переважно в байках, притчах, — це:
A ) алітерація;
Б) порівняння;
B) персоніфікація;
Г) анафора;
Д) алегорія.
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Завдання на встановлення відповідності (5 7 -6 0 )
57. Позначте відповідність між автором і назвою твору:
A ) «Балада про соняшник»;
1. Л. Костенко.
Б) «Маруся Чурай»;
2. А . Малишко.
B) «Сто років, як сконала Січ»;
3. В. Стус.
Г) «Два кольори»;
4. І. Драч.
Д) «Пісня про рушник».

А

Б

В

Г

д

А

Б

В

Г

Д

1
2
3
4

58. Позначте відповідність між героєм і назвою твору:
1. Наталка Сірко.
A ) «Марія»;
Б) «Вершники»;
2. Дядько Лев.
B) ^«Тигролови»;
3. Корній.
Г) «Жовтий князь»;
4. Оверко Половець.
Д) «Лісова пісня».

1
2
3
4

59. Позначте відповідність між назвою твору та рядками з нього:
1. Козацька школа, крита очеретом,
A ) «На колимськім морозі калина»
Благенькі стіни, плетені з лози,
В. Стуса;
На піввікна заплющена заметом,
Б) «Балада про соняшник» І. Драча;
Три лави, стіл, псалтир і образи.
B) «Два кольори» Д. Павличка;
2. І зголілі модрини кричали,
Г) «Лебеді материнства» В. Симоненка;
тонко олень писався в імлі,
Д) «Маруся Чурай» Л. Костенко.
і зійш лися кін ц і і начала
на оцій чужинецькій землі.
3. Він бігав наввипередки з вітром,
Він вилазив на груш у
А Б В Г Д
І в пазуху рвав гнилиці,
І купався коло млина.
1
4. Мені війнула в очі сивина,
Та я нічого не везу додому,
2
Лиш горточок старого полотра
3
І вишите моє ж иття на ньому.
4
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60. Позначте відповідність між характеристикою героя твору та його їм ям:
1. «...низенький лоб, чорна купа розкуй
A ) Батько з кіноповісті
овдженого волосся й приплюснутий ніс.
О. Довженка «Зачарована
Мені він завше нагадує каторжника, і
Десна»;
я думаю, що він не раз мусив стояти
Б) Григорій з роману І. Багряного
у відділі кримінальної хроніки».
«Тигролови»;
2. «... він стояв геть увесь заболочений,
B) Корній з роману У . Сам чука
розхристаний, без ш апки, довге волос
«Марія»;
ся спадало на шию, високий і дебе
Г) Дегенерат з новели М. Х в и 
лий» .
льового «Я (Романтика)»;
3. «Голова в нього була темноволоса, ве
Д) Панас Половець з роману
лика і великі розумні сір і очі, тіл ь 
Ю . Яновського «Вершники».
ки в очах чомусь завжди було повно
смутку: тяж кі кайдани неписьменності
А Б В Г Д
і несвободи».
1
4. «... мав добру витяж ну гармонію, мат
роський «кльош» і к іл ька з викла
2
деними комірами сорочок. У неділю,
3
свято одягне кльош, візьме гармонію,
залоскоче на її зубах пальцями...»
4

Частина 3. Власне висловлю вання (твір)
Спираючись на зміст тексту «Щ астя», напишіть твір-роздум на тему: «Моє розуміння
~ іс т я > . Аргументуйте свої твердження прикладами із власного ж иття, художньої літе-<ітури, преси, розповідей інш их людей. Орієнтовний обсяг твору — 200 -25 0 слів.
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____ Відповіді до тренувального тесту № 1
Частина 1. Завдання з української мови (1-36)
1. Прислівники вгору, навсібіч, утворені злиттям прийменника з іменником і злит
тям прийменника із займенником та іменником, записані правильно.
Складний прикметник золотисто-зеленого, що означає відтінок кольору, пишеть
ся через дефіс. У слові меншає не пишеться ь (після н перед ж, ч, ш, щ). Правильна
відповідь Б.
2. Для того щоб визначити кількість звуків у поданих словах, потрібно враху
вати особливості вимови дієслівних форм, зокрема уподібнення приголосних звуків,
а також наявність в українській мові злитого звука [дз]: [чуйеиц’:а] (звуків — 6, літер — 7);
[п ,ід’н ’імайеиц ’ :а] (звуків — 11, літер — 12); [дзвеин’ат’] (звуків — 6, літер — 8);
[здайец’ :а] (звуків — 7, літер — 8). Правильна відповідь В.
3. Слова наче, ніби, неначе є підрядними сполучниками. У цьому тексті слово що,
вжите в простому реченні, виконує роль підсилювальної частки. Правильна відповідь А.
4. Завдання передбачає розмежування складнопідрядних і простих речень із порів
няльним зворотом. Порівняльний зворот не має ознак речення, оскільки не містить
граматичної основи. Цей зворот ускладнює зміст і будову речення й виділяється комами, однак речення вважається простим: Над балками, над рудками та над ярами
піднімається вгору, наче намітка, пелена сивої пари.
Сполучник неначе (наче, ніби, мов, мовби, як наче) не слід плутати з омонімічною
модальною часткою , яка нічого не приєднує (що властиво сполучнику), а тільки надає
реченню додаткового відтінку змісту: 1 зразу неначе кров'ю облило кругом степ.
Підрядна порівняльна частина речення має свою граматичну основу і приєднується
до головного за допомогою сполучників як, мов, ніби, нібито, наче, неначе, начебто,
немовби, мовби, мовбито: (3 ) От і горобці зацвірінькали, десь високо-високо, либонь,
за хмарами, чується пісня жайворонкова, ніби дзвіночки дзвенять навсібіч. Правильна
відповідь Б.
5. Вставні слова виражають ставлення мовця до висловленої думки і граматично
не зв’язані з іншими членами речення. Вони можуть передавати значення впевненос
ті, сумніву, почуттів мовця, послідовності думок і т. ін. Одне з найчастіше вживаних
значень — вірогідність, припущення: ...десь високо-високо, либонь, за хмарами, чується
пісня жайворонкова.
Деякі слова можуть уживатися то як вставні, то як члени речення, залежно від
контексту. Таким є дієслово здаватися, яке може виконувати роль присудка: ...трава
здається золотисто-зеленою... Від такого присудка можна легко поставити питання до
підмета, що свідчить про наявність у цього слова граматичних зв’язків: здається (хто?
що?) трава. Правильна відповідь В.
6. Завдання передбачає розпізнавання односкладних безособових речень у тек
сті. Безособові речення повідомляють про дію або стан, що відбуваються самі по
собі, стихійно, без активної участі особи. Від присудка такого речення не можна
поставити питання називного відмінка. Н айчастіш е присудок безособового речення
виражений безособовим дієсловом або особовим дієсловом у безособовому значенні:
І зразу неначе кров’ю облило кругом степ.
У сі інш і речення, подані в цьому тексті, в тому числі й частини складних речень,
є двоскладними. Варто звернути увагу на перше речення: А що за ранок у степу!
У ньому наявна словоформа в називному відмінку (хто? що?) ранок. Отже, це підмет.
У цьому реченні повідомляється про ознаку підмета в теперішньому часі: що за, іншими
словами: який, прекрасний, чудовий і т. ін. (порівняймо у минулому часі: А що за ранок
був у степу!), отже, що за — іменна частина складеного іменного присудка з нульовою
зв’язкою. Таким чином, перше речення є двоскладним. Правильна відповідь В.
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7. У складному реченні можуть поєднуватися різні види синтаксичного зв’язку:
безсполучниковий і сполучниковий — сурядний і підрядний: От і горобці зацвірінькали,
десь високо-високо, либонь, за хмарами, чується пісня жайворонкова, ніби дзвіночки
іяеенять навсібіч. Це речення складається з трьох частин. Між першою та другою
-«станами безсполучниковий зв’язок, між другою та третьою — сполучниковий під
рядний зв’язок за допомогою сполучника ніби (підрядне порівняльне речення). Речення
:взбудоване за такою схемою: [ ] , [ ] , як саме? подібно до чого? (ніби...)
Один і той самий вид зв’язку наявний у складному реченні: Сонце йде повагом вгору,
мтяється колір степу: червоність меншає, трава здається золотисто-зеленою. У навезеяожу реченні всього чотири частини, усі вони поєднані безсполучниковим зв’язком.
8. Завдання перевіряє засвоєння орфограми «Букви и/і у словах іншомовного помхження».
Літера и пишеться після дев’яти букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р у загальних назвах
^г^іомовного походження перед буквами, що позначають приголосні: авторитет, апельгам диплом, етикет, візит, бензин, ситуація, принтер, гібрид, консиліум, піанісимо,
ш^хузин, риторика.
Літера і пишеться в загальних назвах у всіх інших випадках, а саме:
— після букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р перед літерами, що позначають голосні:
Шшгмоз:
— після інших букв, що позначають приголосні (б, п, в, м, ф, г, к, х, л, н):
ттллігент, міраж. Правильна відповідь Г.
9. Складні прикметники пишуться разом і через дефіс.
Пжпгуться разом:
— складні прикметники, утворені від підрядних словосполучень (коли від одного
до іншого можна поставити питання): західноєвропейський:
— складні прикметники з першою основою — прислівником: вічнозелений;
— складні прикметники з другою дієслівною частиною: кораблебудівний;
— окремі складні прикметники: жовтогарячий.
Пишуться через дефіс:
^
— складні прикметники, утворені від сурядних словосполучень (коли всі слова
•ддистгравні, їх можна з’єднувати сполучником і): науково-технічний, українсько-ніятшкаи, м'ясо-молочний, суспільно-політичний;
— складні прикметники на позначення відтінків кольорів, смаків: сріблясто-сірий,
мшжяа-чєрвоний, кисло-солодкий;
— назви сторін світу: південно-західний;
— складні прикметники з першою частиною на -ико, -іко: історико-культурний,
т-жллґжатематияний.
з частинами пів- і напів- зазвичай пишуться разом: піваркуша. Частина півчерез дефіс лише з власними назвами: пів-Європи.
відповідь Б.
М. Завдання перевіряє засвоєння орфограми «Букви е/и у префіксах». Написання
■енжх голосних у префіксах пре*, при- залежить від значення, яке вносить
КС у СЛ О ВО .
П;«?фікс пре- вказує на вищу міру ознаки (його можна замінити прислівником
11—

»іс

прекрасний.

Поефікс при- найчастіше вносить у значення слова відтінок наближення, приєднай
те тшбуття, приборкати, присвятити, прикраси, привабливо, привілля, пригірок.
Гііасаж префікс при- може передавати значення неповноти дії: прискорений, пригріжяшйнитися.
Іехмжвої уваги потребують слова, де значення префікса виявляє себе не досить
"чссякі: хриіоломшити, примарний, примхливий, але: презирливо. В обмеженому колі
■■яшв ужжвасться префікс прі-: прізвище, прірва, прізвисько, пріфікс. Правильна відпо-
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11. Завдання перевіряє засвоєння орфограми «Букви з/с у префіксах з- (зі-, с-)».
Перед буквами к, п, т, ф, х префікс з- відповідно до вимови записується як с-:
стверджувати, сховати, спочатку, скуйовдити, схарактеризувати, спалахнути, скраю,
стурбований, сфотографувати, спотворити, сконструювати.
Перед літерами на позначення інш их глухих і всіх дзвінких приголосних пишемо
префікс з- незалежно від вимови: зшивати, зцілення, зчистити, зсунути. Правильна
відповідь В.
12. Завдання перевіряє засвоєння орфограми «Буквосполучення -зьк-, -цьк-, -ськ-,
-зтв-, -цтв-, -ств-». При творенні прикметників за допомогою суфікса -ськ- кінцевий
приголосний основи та перший звук суфікса зливаються в один звук, тому змінюються
й самі суфікси:
— -г, з, ж + -ськ- дають -зьк-: Запоріжжя — запорізький, Буг — бузький, Париж
— паризький, француз — французький, Кривий Ріг — криворізький, Петербург — гсетербурзький;
— -к, ч, ц + -ськ- дають-цьк-: Гадяч — гадяцький, узбек — узбецький, Прилуки
— прилуцький, Дрогобич — дрогобицький, Кременчук — кременчуцький, Бахмач — бахмацький;
— -х, ш, с + -ськ- дають -ськ-: чех — чеський, латиш — латиський, Сиваш — си
васький.
Інш і приголосні, зокрема [д], [т], перед суфіксом -ськ- у вимові також змінюються
або випадають, проте на письмі ці зміни не позначаються: Кіровоград — кіровоград
ський. Правильна відповідь В.
13. У родовому відмінку однини іменники другої відміни чоловічого роду мають
закінчення -а (-я) або -у (-ю) залежно від їх значення.
Закінчення -а (-я) мають іменники, які означають:
— назви осіб, власні імена та прізвища: студента, хірурга, Василя Стуса, лі
каря;
— назви конкретних, обчислюваних предметів: підручника, акваріума, прапора,
стовбура, комп'ютера;
— назви мір довжини, ваги, часу: кілограма, гектара;
— терміни іншомовного походження, геометричні фігури: квадрата, синуса, відмін
ка, коефіцієнта, апострофа;
— назви тварин і дерев: клена, ясена, верблюда, зайця;
— назви населених пунктів: Парижа, Ужгорода, Сімферополя, Житомира;
— назви водойм із наголосом на кінцевому складі, а також із суфіксами присвій
ності: Дністра, Дніпра, Ірпеня, Тетерева.
Закінчення -у (-ю) мають іменники, які означають:
— абстрактні поняття: стандарту, характеру, різновиду, способу, стилю;
— назви дій, процесів, фізичних і психічних станів: рейсу, удару, польоту, гніву;
— назви установ, організацій та їх підрозділів: стадіону, університету, деканату,
зоопарку;
— назви речовин і матеріалів (необчислювані предмети): бензину, кисню, граніту,
шовку, цукру;
— назви явищ природи: землетрусу, морозу, вітру;
— назви територій, середовища, чітко не окресленого простору: лугу, космосу, обрію,
океану;
— назви держав, територій: Єгипту, Донбасу, Ізраїлю, Ватикану.
Правильна відповідь А.
14. У мові є значна кількість якісних прикметників, які прямо й безпосередньо
називають ознаки предметів. Водночас у певних умовах контексту якісну ознаку можуть
виражати відносні та присвійні прикметники, які вживаються в переносному значенні.
Такі прикметники втрачають зв’язок із назвою предмета чи істоти, через яку позна
чається ознака, і набувають значення «подібний до предмета чи істоти».
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З^ ге с с н і та присвійні прикметники в значенні якісних передають експресивно— .япг- відтінки і виконують художні зображально-виражальні ф ункції. Т а кі слова
зсжінімами якісних прикметників.
V пропонованому завданні в значенні якісних уживаються прикметники в словоспосонячна посмішка (радісна), лимонні стрічки (жовті), лляне волосся (світ'м -ллча душа (полохлива), калинові уста (яскраво-червоні), фіалкові очі (голубі),
сукня (темно-червона), куряча пам'ять (слабка), оксамитові брови (м'які,
Відносні прикметники називають ознаку опосередковано, через відношення
малиновий сік, золоті прикраси. Присвійні прикметники вказують на оз’лзг
приналежністю до живої істоти і відповідають на питання чий?: лисяча нора.
відповідь Г.
15. Завдання передбачає розмежування складних і складених порядкових числівв в с і. Складні порядкові числівники на -десятий, -сотий, -тисячний, -мільйонний,
л^і глрдний пиш уться одним словом: п'ятсот тисячний, шестисотий, вісімдесятий,
—^р-охсотий, двомільйонний, п'ятисотий, дванадцяти тис ячний, семимільйонний,
^^ж^льярдний, дев'ятисотий, десятитисячний.
V складених порядкових числівниках кожний елемент (простий або складний числівпишеться окремо: двісті сьомий, триста двадцятий, вісімсот десятий, шістсот
^іГ~жд*сятий. Правильна відповідь В.
16. Правопис прислівників значною мірою залежить від того, яким чином вони
"'-МфЖЛНСЯ.
Прислівники, утворені злиттям прийменника з іменником або прикметником, який
•~яз не зживається, завжди пиш уться разом: допізна, нанівець, поодинці, насамперед,
*л *~.~рск, дотла, наперекір, донині, напризволяще, опівночі. Частина прислівників, утвгсених поєднанням прийменника з іменником, пишеться окремо. Це прислівникові
сп л ^їєн н я, у яких іменник певною мірою ще зберігає своє лексичне значення і граі і - чну форму: тим часом, до побачення.
Складні прислівники, утворені повторенням слова або основи зі службовими словами
к е з м и , пишуться через два дефіси: віч-на-віч, пліч-о-пліч, де-не-де.
Прислівникові сполучення, утворені повторенням того самого змінюваного слова
і різних відмінках, пишуться окремо: сам на сам. Правильна відповідь А .
17. Помилки в побудові словосполучень найчастіше виявляють себе в неправильному
с т п а я н і форми залежного слова. Це трапляється, коли мовець намагається будувати
--ггзосполучення за аналогією* Так, близькі за значенням прикметники вимагають після
неоднакових відмінків: характерний (для кого? для чого?) для цієї пори року, але
і.и:*пивий (кому? чому?) ринковій економіці. У ненормовакому мовленні відбувається
іілміна однієї форми іншою, через що з'являються помилки.
Неправильна побудова словосполучень може бути наслідком впливу російської мови.
ї>. :залентні в обох мовах дієслова можуть вимагати неоднакових відмінкових форм за^зсного слова, тому потрібно правильно ставити питання від головного слова: зазнати
-:го? чого?) втрат, опанувати (кого? що?) мову, потребувати (кого? чого?) допомоповідомити (кому? чому?) клієнтові, наслідувати (кого? що?) дорослих, хворий
кого? що?) на грип, говорити (ким? чим?) українською мовою, вибачити (кому?
:::ну?) йому, дякувати (кому? чому?) вам, сміятися (з кого? з чого?) з себе, згідно
: чим?) з наказом директора, доглядати (кого? що?) хворого, одружитися (з ким?) з Ольгою.
Особливої уваги потребують словосполучення із прийменником по, який в українькій мові вживається обмежено (переважно для зазначення м ісця та вираження
юзподільного значення чи мети: бігти по дорозі, дати по цукерці, піти по хліб).
Еквівалентними російським конструкціям із прийменником по можуть бути словоспо
лучення без прийменника із залежним словом у формі родового та орудного відмінка
і5о із залежним прислівником: товариство охорони тварин, надіслати поштою,
працювати вечорами, працювати щосуботи. Правильна відповідь Г.
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18. П итання про те, у якій формі потрібно вживати присудок, виникає, зокрема,
в тих випадках, коли до складу підмета входить займенник, не схарактеризований за
ознакою числа: хто, ніхто, дехто. При такому підметі присудок ставиться в однині,
незважаючи на те, що фактично підмет називає множинну кількість осіб: Ніхт о з двад
цяти потерпілих не звернувся за медичною допомогою. Правильна відповідь А.
19. Просте речення може м істити порівняльний зворот, який приєднується за до
помогою сполучника як і виділяється комами: Горлечка у пташок жовтувато-білі,
середина грудей біліє, як сніжок (Є. Гуцало). Трава потвердішала, потріскує під но
гами, як вафлі (Є. Гуцало).
Сполучник як уживається також у складнопідрядному реченні, де він слугує засобом
зв’язку між головною та підрядною частинами, перед цим сполучникохМ ставиться кома:
Ясно чулося, як коні подзвонюють вуздечками і щипають траву (Г. Тютюнник).
Якщ о зворот зі сполучником як передає значення порівняння, ототожнення або
виражає значення «в якості кого, чогоь> то такий зворот не виділяється комами: Н а
Різдво віншувальників чекали з нетерпінням як добрих сповісників і щедро віддячували
(В. Скуратівський). — Віншувальники є добрими сповісниками.
Правильна відповідь Б.
20. При однорідних членах можуть бути узагальнюючі слова, які відповідають на
ті ж самі питання, що й однорідні члени: Н а розстелений килимок виклали з торбин
нехитрий пастуший сніданок: шмат засмаженої баранини, сухий ячний корж та
бурдюк з кумисом (В. Малик).
Узагальнююче слово й однорідні члени мають однакову синтаксичну підпорядко
ваність: виклали (кого? що?) сніданок, виклали (кого? що?) шмат, корж, бурдюк.
За відсутності узагальнюючого слова двокрапка перед однорідними членами не ста
виться: Н аш і дівчата плетуть вінки з квітів маку й синіх волошок, білого ромен-зілля.
чорнобривців та дикої рожі (О. Воропай).
У цьому реченні словоформа з квітів не може бути узагальнюючим словом, оскіль
ки ця словоформа й однорідні члени відносяться до різних слів: плетуть (з чого?)
з квітів, з квітів (яки х?) маку, волошок, ромен-зілля, чорнобривців.
Відсутні узагальнюючі слова й у двох наступних реченнях: Листя лежить на дривітні, на колодах осикових дров, на купі гарбузів, на зв'язаному в сніпки кукурудзинні
(Є. Гуцало). В руках мати несе кріп, моркву, петрушки пучечок свіжо-зеленої рясної
(О. Гончар). У цих реченнях дієслова-присудки лежить і несе не можуть бути уза
гальнюючими словами, оскільки однорідні члени виконують інш у синтаксичну роль —
обставини (у першому реченні), додатків (у другому реченні). Правильна відповідь Б.
21. Завдання передбачає розмежування різних випадків уживання тире у простому
та складному реченнях. Цей знак ставимо між підметом і присудком на місці про
пущеного дієслова-зв’язки, якщо обидва головні члени речення виражені іменником
у називному відмінку: / тільки Слово — пам'яті спасенність ( Л . Костенко).
Також ставимо тире в неповних реченнях на місці пропущеного члена речення,
який відтворюється зі змісту самого речення або з контексту: В городі — піч, на гуди
нні — череп'я (Л. Костенко).
У складному безсполучниковому реченні тире ставимо, якщо друга частина пові
домляє про наслідок дії, названої в першій частині: Гроза пройшла — зітхнули трави
(О. Олесь).
У простому реченні, звичайно, відокремлюється прикладка, тобто означення, вира
жене іменником із залежними словами. Якщо така прикладка мас пояснювальне або
уточнювальне значення і стоїть у кінці речення, то вона відокремлюється за допомогою
тире: Орю свій переліг — убогу ниву (Т. Шевченко). Правильна відповідь Б.
22. Завдання передбачає розмежування різних типів безсполучникових складних
речень і пунктуації в них.
У безсполучникових складних реченнях з однотипними частинами, де немає підпо
рядкованості однієї частини інш ій, ставимо кому. Якщ о частини досить далекі за змістом
або мають у своїх межах розділові знаки, ставимо крапку з комою: Навкруги стояла
мертва тиша> навіть на осиці листя було нерухоме, не тремтіло (О. Кониський).
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Двокрапка ставиться в безсполучниковому складному реченні з різнотипними час
тинами, якщо друга частина повідомляє про причину того, про що йде мова в першій
частині, або коли друга частина пояснює, доповнює чи розкриває зміст першої: Важко
:-и сн ул о ся серце: мабуть, цю красу я бачу востаннє (Ю . Мушкетик). І на хвилину
тужно стане: в кожної людини є свої підстави для суму й радощів (Б. Антонен•>Давидович).
У безсполучниковому складному реченні ставиться тире за різних умов, зокрема
і годі, коли в першій частині зазначається час або умова того, про що йдеться у другій
іс т и н і (можна вставити сполучники коли, якщо): Ізот Лобода було сокиру зробить —
-..\им її не пощербиш (О. Гончар). Правильна відповідь Б.
23. У складнопідрядному реченні з кількома підрядними, а також у складному
реченні із сурядним і підрядним зв’язком можуть опинитися поряд два засоби зв’язку:
іжл підрядні сполучники або сурядний сполучник і підрядний. Кома між двома спо—очниками ставиться в тому випадку, коли вилучення підрядного речення, яке стоїть
-ІІГ.Я сполучника, не тягне за собою перебудови головного речення: Очі шукали за- . нку, і , коли попереду за ризою озимини затуманіли дерева, відразу стало веселіше
5. Харчук). У цьому реченні підрядне може бути вилучене без руйнування головної
♦ іітн н и речення: Очі шукали затінку, і... відразу стало веселіше.
Якщо вилучення підрядного речення неможливе без порушення структури інш ої
*::тини речення (за наявності у другій частині слів гао, але)у то кома між двома спо-^=г=пками не ставиться: Небо над яругою було таке чисте і таке гучне, що коли
:^ильчина підняла вгору голову і заіржала, то іржання те розбилось на десять відж: чїб і покотилось по ярузі ( Г . Тютюнник). Правильна відповідь А .
24. Щоб установити відповідність між фразеологізмом і його лексичним синонімом,
і**трібно правильно розтлумачити значення фразеологізму:
брати за душу — зворушити;
припадати до душі — подобатись;
перемивати кісточки — пліткувати;
лати березової каш і — покарати.
Правильна відповідь 1В; 2А; ЗД; 4Г.
25. Щоб установити відповідність між виділеним словом і частипою мови, треба
: к у в а ти грам атичні ознаки цього слова та його функцію в реченні.
У реченні: Навкруги золотіє хлібна нива. — Слово навкруги означає місце дії та
і-іпс-зідає на питання де? Це слово виконує синтаксичну роль обставини місця. Отже,
слово — прислівник.
У реченні: М и збирали тільки білі гриби. — Слово тільки надає слову білі додатз*:го відтінку, а саме обмежувально-видільного. Ф ункцій члена речення це слово не
-гз::нує, тому воно належить до службових частин мови. Це слово є часткою.
У реченні: Довкола багаття сидять косарі. — Слово довкола разом із закінченням
чинника багаття виражає залежність цього іменника від дієслова: сидять (довкола
) довкола багаття. Синтаксичних функцій члена речення це слово не виконує.
Ітк е , це службова частина мови — прийменник.
У реченні: Я к тільки з'явиться нагода, ми поїдемо до Києва. — Поєднання слів як
- _ігки служить для зв'язку частин складного речення, отже, це слово — сполучник.
Правильна відповідь 1Б; 2Д; ЗВ; 4Г.
26. Щоб установити відповідність між складним реченням із кількома підрядними та
т-іханою схемою, потрібно з’ясувати кількість частин складного речення, їхню підпоряд£зш ність і типи підрядних. Залежно від цих складників визначаються типи речень:
— складнопідрядні речення з послідовною підрядністю;
— складнопідрядні речення з однорідною супідрядністю;
— складнопідрядні речення з неоднорідною супідрядністю.
Слід звернути увагу на те, що у складнопідрядних реченнях із кількома підряднихми
± :жуть поєднуватися різні види підрядності.
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У пропонованому завданні складні речення відповідають таким схемам:
1.
Коли випаде перший сніг, коли сиротливо прихилиться додолу останнє стебло
минулого літа, мов журиться і тужить за тим, що одцвіло й одшуміло, мені згадується
давнина (Б. Антоненко-Давидович).

2. Н авіть далекий вогник на хуторі біля м істка теж здається зорею, що стала
в чиємусь вікні, щоб радісніше жилося добрим людям, які з надією дивляться на неї
(М. Стельмах),

3.
Коли до цього додати українські народні пісні, що Тарас чув від батька, від
матері й сестри Катерини, а то й від захожих кобзарів і лірників, то не важко уявити
духовну атмосферу, якою насолоджувалась думка й розум майбутнього поета (А. Чайковський).

4. Отже, хто бачив дочку сотника Таволги, той би сказав, може, що вона краща
й над ясную зорю в погоду, краща й над повний місяць серед ночі, краща й над саме
сонце, що звеселяє й рибу в морі, і звіря в дуброві (П. Куліш).

Правильна відповідь 1В; 2Б; ЗД; 4Г.
27. Щоб визначити розряд займенника, іноді потрібно з'ясувати особливості його
вживання в реченні. У складнопідрядному реченні Я знаю все, що ти скажеш, займен
ник про є засобом зв’язку між головною та підрядною частинами, отже, належить до
розряду відносних. У питальному реченні: Що ти мені приніс? займенник що є питаль
ним. У реченні Мій син їх зустріне займенник їх указує на особу, виконує синтаксичну
роль додатка і належить до розряду особових (вони). Займенник хтось — неозначений,
всі — означений. Правильна відповідь 1Б; 2А; ЗГ; 4В.
28. Дієслово запросиш — майбутнього часу другої особи однини; вийдемо — май
бутнього часу першої особи множини; спливають — теперішнього часу третьої особи
множини; забув — минулого часу чоловічого роду однини.
Правильна відповідь 1Г; 2Д; ЗА; 4Б.
Коментар до аналізу тексту
Завдання передбачає розуміння поданого тексту, вміння проаналізувати його зміст,
виявити композиційні та стильові особливості.
29. Текст належить до наукового стилю мовлення. Його основні риси: об’єктивність,
послідовність, логічність викладу, визначення понять, звернення до наукового досвіду,
наявність посилань. Правильна відповідь В.
30. Помилковим є тлумачення слова суб’єктивний. Суб’єктивний — це упереджений,
небезсторонній. Правильна відповідь Г.
31. Спільним у поглядах мислителів Відродження та Епікура є усвідомлення цінності
прижиттєвих радощів, захоплення життям. Правильна відповідь В.
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22.
Філософи прагнули примирити суперечності між суспільним та особистим. На
гтісзсу багатьох із них, істинне щ астя можливе, коли досягнуте гармонійне поєднання
плігтя лля одного і щ астя для всіх. Правильна відповідь Г.
33. У фрагменті «держава... приборкує індивідуалізм» виділене слово вжите в пере*псе гігу значенні. Це метафора. Правильна відповідь Б.
І4- Посилання на Л. М. Толстого не заперечує попередню думку, яка є тезою,
і "ттігу й не спростовує її. Це посилання не може бути антитезою, оскільки не суперечить
гпггоелньому твердженню, а навпаки, поглиблює його. Реалізоване бажання, внутріш*л -аловоленість людини своїм життям виявляє себе в її почуттєво-емоційному стані,
£ І характеризується відчуттям радості, припливу енергії, піднесення ж иттєвих сил.
Плс-гяза людина не лише розумом відчуває, що вона задоволена своїм життям, така
має благодатну змогу переживати оптимістичний настрій, насолоду, яскраві,
жзгггслайні емоції. Цей зміст переданий у судженні великого письменника. Правильна
Е-ГШЗІДЬ Б.
35.
Наводячи міркування про щ астя, я кі належать мислителям різних епох, автор
її.:* з тексті не висловлює критичного ставлення до них зі свого боку, так само як
шростовує жодного з цих тверджень. Автор також не подає жодних аргументів, які
~ хцгтверджували істинність наведених концепцій. Думки мислителів подано з метою
і:=:-із£7и актуальність проблеми від найдавніших часів донині, відтворити концепції
розроблені різними філософами, знайти в кожній із них раціональне зерно,
і.іг'гльнити науковий досвід. Правильна відповідь В.
Зв. Слово «інтегральний» означає цілісний, єдиний, тому не входить у синонімічні
слів різний (диференційний), рівнозначний (тотожний), напружений (інтенсивний).
Гг-ьзн ^н а відповідь Б.

Частина 2. Завдання з української літератури (37-60)
37. Наведені рядки — це уривок з народної пісні про Богдана Хмельницького «Чи
5г гей-то хміль». Ім 'я Богдана Хмельницького неодноразово згадується в цій пісні, так
:а х : як і назва міста Ж овті Води, де Хмельницький переміг у битві з поляками. П існя
ж-гтжть звертання до Богдана, і його відповіддю є саме наведені рядки. Отже, героєм
рядків є гетьман Богдан Хмельницький, який висловлює свою віру в перемогу над
*:ссгом. Правильна відповідь Б.
38. У поемі Т. Шевченка «Гайдамаки» головному героєві — сироті Яремі — козаки
прізвище Галайда, перебравши перед цим декілька інш их:
«Прізвища немає!»
«Хіба байстрюк? Без прізвища —
Запиши, Миколо,
У реєстр. Нехай буде...
Нехай буде Голий,
Так і пиши!»
«Ні, погано!»
«Ну, хіба Бідою?»
«І це не так».
«Стривай лишень,
Пиш и Галайдою».
Записали.
Обране для сироти Яреми прізвище відбиває його соціальний стан, адже галайла — це бездомний бурлака. Правильна відповідь Б.
і і .ють
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39. Своєму другові Якові де Бальмену Т. Шевченко присвятив поему «Кавказ». Яків
де Бальмен — офіцер, художник, родом із Полтавщини, ілюстрував збірку Шевченкових
віршів, загинув на Кавказі під час походу царського війська проти черкесів. Загибель
друга стала поштовхом до написання твору, у якому поет викриває загарбницьку полі
тику російського самодержавства, зображає Російську імперію як гігантську тюрму
народів, саркастично розвінчує дворянську мораль. З болем поет пише про безглуздість
загибелі свого друга:
І тебе загнали, мій друже єдиний,
Мій Якове добрий! Не за Україну,
А за Ті ката довелось пролить
Кров добру, не чорну. Довелось запить
З московської чаші московську отруту!
Правильна відповідь Б.
40. Наділення головного героя, який діє у надзвичайних обставинах, винятковими
рисами характерне для літературного напряму романтизму. Романтизм — це художній
метод і напрям, якому властиве неприйняття існуючої дійсності, поривання у світ мрії
та фантазії, домінування у творах суб’єктивно-оцінних елементів. На перший план
виходять виняткові, ідеалізовані герої, які сповідують ідею визволення людини, її ду
ховної свободи. Правильна відповідь В.
41. Наведені рядки з твору М. Коцюбинського «Іггіегтегго», який є своєрідним ес
тетичним маніфестом письменника, ліричним роздумом про завдання митця в переломні
суспільно-історичні часи. Героєві новели вдалося на деякий час забути про життєві про
блеми, біль І горе людське І поринути у світ степової природи. Однак ЙОГО ІПІЄГШЄ220
(відпочинок) триває недовго, митець не може сховатися від людей. Він усвідомлює свій
творчий обов’язок і налаштовує душу на сприйняття людських страждань. У фіналі
твору, так само як і на початку, з’являється образ Залізної руки города, і герой покір
ливо дає себе забрати, повертається у повсякденне ж иття, залишаючись вірним своїм
ідеалам. Правильна відповідь Г.
42. У наведених рядках із вірша В. Сосюри використана гіпербола. Гіпербола
(грецьк. — перебільшення) — різке перебільшення якихось рис людини, предметів
або явищ, їх розмірів, кількості, сили з метою надання зображувальному виразності,
загостреності, емоційності. Правильна відповідь В.
43. У наведеному вірш і І. Франка використано такі засоби художньої образності,
як анафора в поєднанні з риторичним запитанням. Анафора (грецьк. — піднесення) —
синтаксична фігура, коли віршовані рядки чи строфи або суміжні речення починаються
одними й тими ж словами, словосполученнями чи реченнями. Риторичне запитання —
питальне речення, що не вимагає відповіді. У наведених рядках використане риторичне
запитання «Чому не смієшся ніколи?». Запитання звернене до уявної співрозмовниці й
не вимагає відповіді. Повторення цього запитання дає підстави вважати його анафорою.
Так само анафорою є повторення частки чи в питальних реченнях, яка передає зміст
припущення. Правильна відповідь А.
44. До покоління поетів-шістдесятників належить Іван Драч. Шістдесятниками на
зивають поетів і письменників, які творили в 60-ті роки X X ст. і сповідували ідею
свободи творчості та вільного самовираження особистості. У 60-ті роки відбувається
національно-культурне відродження в літературі та мистецтві. До когорти шістдесят
ників входили також В. Симоненко, Л. Костенко, Д. Павличко, М. Вінграновський,
Б. Олійник. Правильна відповідь Б.
45. Рядки «Народе мій, до тебе я ще верну, як в смерті обернуся до життя» нале
жать Василеві Стусу. Ц і слова звучать у поезії «Як добре те, що смерті не боюсь я*,
що за жанром є віршем-медитацією. Вірш сповнений екзистенціальними роздумами
автора, для якого вічними цінностями є Україна та її народ. Свою творчість і героїчниі
подвиг він присвячує їм:
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Народе мій, до тебе я ще верну,
Я к в смерті обернуся до життя
своїм стражданням і незлим обличчям.
Я к син, тобі доземно уклонюсь
і чесно гляну в чесні твої вічі
і в смерті з рідним краєм поріднюсь.
твердження є неправильними: автор поеми «Берестечко» — Л. Костенко, оповіи і і л «Зав’язь» нанисав Гр и гір Тю тю нник; Нью -Йоркська група поетів утворилась
- ілл другої світової війни; роман у вірш ах «Маруся Чурай» написала Л. Костенко»
Т г.і^ _тьна відповідь Д.
Правильним є твердження В: у поемі «І мертвим, і живим...» Т. Шевченко
м.п::==*ує брехливий лібералізм українського панства:
...в Україну принесли
Великих слів велику силу,
Та й більш нічого.
В інших випадках наведено рядки із творів, що не відповідають названим у тверджен
ні «Тихесенько вітер віє...» — рядки з поеми «Сон»; «Схаменіться! Будьте люди...» —
з послання «І мертвим, і живим...»; «Не вмирає душа наша...» — рядки з поезії
• Л: Основ’яненка»; «Реве, свище заверюха» — рядки з поеми «Катерина». Правильна
?_п : : зідь Б.
47. Рядки «Тускло горить лампада перед образом Марії. Перед лампадою, як різьіігн н я , стоїть моя зажурена мати» з твору «Я (Романтика)» М. Хвильового. Мати
:та носить ім ’я М арія. Це ім ’я — символ Богоматері, що є втіленням доброти
ті
осердя. Мати стає жертвою фатального вибору, який здійснює її син чекіст. Фа£ Т чна відданість примарній та антилюдяній ідеї протиставлена в новелі гуманізму
і :із:чн и м загальнолюдським цінностям. Правильна відповідь А .
48. Про «Сибір неісходиму» згадує Гри гір Тю тю нник у новелі «Три зозулі з по
в ін е м » . Вираз «Сибір неісходима» автор взяв із поеми Т. Ш евченка «Кавказ»:
У нас же й світа, як на те
Одна Сибір неісходима,
А тюрм, а люду!.. Щ о й лічить!
Наведені слова вживає герой твору у своєму листі до дружини: «...послав три зозулі
: т : клоном, та не знаю, чи перелетять вони Сибір неісходиму, а чи впадуть од морозу».
_ :лова дають змогу дружині зрозуміти, де відбуває ув’язнення її чоловік. Рядки з
Шевченка спонукають читача провести аналогію між свавіллям царського самогерг^.авства та беззаконням тоталітарного режиму. Правильна відповідь В.
49. Протистояння фанатизму та гуманізму є наскрізною темою твору «Я (РоманМ. Хвильового. Головний герой новели, чекіст, ще не втратив своєї людської
ти ості, не випадково він говорить: «Я — чекіст, але я і людина». В ін чутливий, здаосягнути розумом і душею культурні цінності. І головне — глибоко любить свою
*и*т:р. Однак його захоплює фанатична віра в революційну доктрину, і це обеззброює
-’тгея в боротьбі з Тагабатом, який уособлює звірячі ін стин кти. Поклавш и на чаш і
-'тре зів синівський та революційний обов’язок, герой робить фатальний вибір, жерт:зс якого стає рідна мати чекіста. Цей злочин проти людяності веде героя в нікуди.
V нс-велі з’являється образ «мертвої дороги», яка унеможливлює створення гармонійного
гуінільства. Правильна відповідь Б.
50. Думка «Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду» належить
тт^рому Половцю, героєві роману Ю. Яновського «Вершники», Батькову науку впер—є згадує один із братів Половців Андрій перед тим, як його, пораненого, за наказом
тгата Оверка, вбивають козаки. Потім слова батька повторює Оверко, стоячи під дулом
Пз^васового маузера. Таким чином автор показує, як антилюдяна революційна ідеологія
призводить до загибелі роду. Правильна відповідь Г.
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51. Постмодернізм (лат. — після і фр. — сучасний, новітній) — напрям у су
часній філософії, мистецтві, літературі та естетиці, що виник на ґрунті модернізму.
Постмодерністи вибудовують особливу концепцію світу, у якому митець виступає як
відсторонений спостерігач. Для естетики постмодернізму характерні карнавальність
і багатоголосся, синтез елітарної та масової культури, поєднання іронічно-сміхового
і серйозного ставлення до дійсності. Юрій Адрухович входить до літературного угрупо
вання «Бу-Ба-Бу», «яке виникло у Львові в 1985 році, є автором творів «Московіада»,
«Рекреації», «Перверзія». Правильна відповідь Д.
52. «Любові всевишній присвячується» — таку присвяту подає Григір Тютюнник
до своєї новели «Три зозулі з поклоном». У новелі по-особливому розкривається тема
кохання. Героям твору не судилося бути разом, вони одружені, мають свої сім’ї.
Михайло — чуйна людина, має поетичну душу, любить свою дружину й сина.
Він розуміє, що юна Марфа закохана в нього. Це бачить і дружина Михайла Софія.
У складній ситуації герої виявляють і душевний такт, і повагу один до одного, і глибо
ку людяність. Ж и ття Михайла перекреслене сталінськими репресіями, його засилають
у «Сибір неісходиму», та попри відстань і усвідомлення того, що це розставання назавж
ди, герої відчувають один одного і зберігають у своїх душах велике та світле почуття.
Правильна відповідь Д.
53. «Цвітові яблуні» присвячений твір «Я (Романтика)» М. Хвильового. Ця при
свята має викликати асоціації з новелою М. Коцюбинського «Ц віт яблуні». Твір
М. Хвильового написаний в особливому стилі, який дозволяє передати трагізм ре
волюційної епохи та змалювати складний психологічний стан героїв, їх стривожену
і водночас піднесено-екзальтовану свідомість. Стиль М. Хвильового був сформований на
ґрунті імпресіонізму, для якого характерне заглиблення у психологію людини, праг
нення передати внутріш ній конфлікт, відтворення мінливих відчуттів і переживань. Ц і
риси імпресіонізму виявляють себе зокрема в новелі М. Коцюбинського «Цвіт яблуні»,
який присвячено твір. М. Хвильового. Правильна відповідь Г.
54. Двоскладова стопа з наголошеним другим складом має назву ямб. Ямбом
написано «Енеїду» І. Котляревського, вірш І. Франка «Каменярі», початок балади
Т. Шевченка «Причинна»:
Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма.
Правильна відповідь А .
55. Основна думка про зображені в художньому творі події, оцінка їх авто
ром — це ідея. У своєму творі письменник, поет різними засобами виділяє певні сторони
поведінки людей, націлює читача на пошуки причиново-наслідкових зв'язків між подія
ми, явищами світу, виявлення мотивів, які зумовлюють вчинки героїв. Розкриваючи
внутріш ній світ персонажів, автор відкрито чи приховано оцінює зображуване: щось
схвалює або засуджує, підносить або викриває. Так формується основна думка твору,
заради вираження якої твір був написаний. Правильна відповідь Б.
56. Втілення абстрактного поняття в конкретному художньому образі, яке вико
ристовується переважно в байках, притчах, це — алегорія. Найчастіше за допомогою
прийому алегорії відтворюються людські риси та характери в образах тварин, рослин,
предметів, явищ природи. Правильна відповідь Д.
57. Правильна відповідь 1Б; 2Д; ЗВ; 4А.
58. Правильна відповідь 1В; 2Д; ЗА; 4Б.
59. Правильна відповідь ІД ; 2А; ЗБ; 4В.
60. Правильна відповідь 1Г; 2Д; ЗА; 4В
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ЧАСТИНА 1. УКРАЇНСЬКА МОВА
Тема 1. Фонетика

КРОК 1

• 1.
А
Б
В
Г
Д

Позначте рядок, у якому всі слова мають по 9 звуків:
п’ятдесят, відшукаю, розмовляв;
південний, джерельний, пів’ящика;
дядечко, продають, обмінюють;
невільник, найкращий, провидіння;
значення, спрощення, м’якосердечність.

• 2.
А
Б
В
Г
Д

Позначте рядок, у якому не відбувається спрощення приголосних на письмі:
чес...ний, виїз...ний, тиж...невий;
зап'ястний, хворос...няк, улес...ливий;
турис...ський, студен...ський, якіс...ний;
шістнадцять, кіс...лявий, хвас...ливий;
кількіс...ний, агентство, будівниц...во.

• 3.
А
Б
В
Г
Д

Позначте рядок, у якому не дотримано правил чергування у - в:
виріс в селі, десь в саду, позичив вчора;
загубився у хвилях, бувала у Львові, відобразити у творі;
прочитала в оголошенні, кинувся у вогонь, працювала в цеху;
записався в гурток, послабила увагу, зайшла в учительську;
розмовляв у коридорі, вікно в Європу, купався в озері.

_ 4. Позначте рядок, у якому всі звуки голосні:
А [а], [о],
[я],[у],[н], [є];
Б [а], [о],
[у],[и],[і], [е];
В [а], [о],
[у],[е],[є], [й];
Г [а], [щ], [у], [і], [ї], [й];
Д [а], [є],
[е],[и],[і], [у].
Г 5.
А
Б
В
Г
Д

Позначте рядок, у якому в усіх словах пишеться літера ґ:
(г, ґ)одівниця, (г, ґ)рітися, (г, ґ)рунт;
(г, ґ)олосно, (г, ґ)оголь-мо(г, ґ)оль, (г, ґ)аласувати;
(г, ґ)оробці, (г, ґ)речний, (Г, Ґ)еннадій;
(г, ґ)укнув, (г, ґ)рюкнули, (г, ґ)ава;
(г, ґ)анок, (г, ґ)удзик, (г. ґ)едзь.

І ВІДПОВІДІ
• \ А) П'ятдесят — 9 звуків (після апострофа літера я позначає
хва звуки [йа], після приголосного [с] — один звук [а]); відшухаю — 9 звуків (ю після голосного позначає звуки [йу]); розмо
вляв — 9 звуків (я після приголосного [л] позначає звук [а]).
• 1 Г) У буквосполученнях -жд н - з д н - , -с т н -стл- та інших
з українській мові відбувається спрощення, за винятком слів:
шістнадцять, кістлявий, пестливий, зап’ястний, хворостняк,
хвастливий та похідних від них, а також у словах іншомовного
походження.

ДОр^ні В и
В інших рядках нн позначає один довгий
звук [н:]; джу слові джерельний — один звук
[джі який буває тільки у коренях; юу словах
продають>обмінюють (друге ю) стоїть після
голосного, тому позначає два звуки [йу]; щ
також позначає два звуки — [шч].

• З А) Коли попереднє слово закінчується на приголосний, ^слід
Тривати прийменник у або починати на у . Після голосного пи
шеться у і в тому випадку, якщо наступне слово починається на
ф, те, св, хв, льв і под.
Б)

5.Д)
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КРОК 2

н ш в ш и
• 1.
А
Б
В

Позначте слово, у якому допущена помилка у фонетичній транскрипції:
[пойасн’уут’];
Г [шчоден:иек];
[йавиешче];
Д [йас’н’іс’т ’].
[джм’іл ’];

• 2.
А
Б
В
Г
Д

Позначте рядок, у якому порушено алфавітний порядок:
жалісливий» жалісний, жаліти;
життя, життєрадісний, життєпис;
житель, жити, житло;
журнал, журналіст, журнальний;
жолудь, жонглер, жорсткий.

• 3.
А
Б
В
Г
Д

Позначте рядок, у якому неправильно поділені слова на склади для переносу:
прий-шов, наг-нути, погод-жуватися;
кукуру-дза, під-земний, пого-джуватися;
під-живити, водо-спад, роз-ораний;
пре-красний, від-дзеркалювати, подвір’-ям;
моло-дість, насін-ня, олій-ний.

О 4,
А
Б
В
Г
Д

Позначте рядок, у якому всі слова мають однакову кількість складів:
черевики, переїзд, з’являлися;
пересовуючи, поворухнувся, картоплиння;
хлібопекарня, вертатися, навпочіпки;
найстрашніше, траплялися, потихеньку;
працівник, половина, м’якенький.

О 5. Позначте рядок, у якому правильно визначено кількість звуків і букв у слові
здається:
А 8 букв, 8 звуків;
Б 8 букв, 6 звуків;
В 8 букв, 7 звуків;
Г 8 букв, 9 звуків;
Д 7 букв, 8 звуків.

ВІДПОВІДІ і
ДОРЕЧІ
У ненаголошеній позиції [и] наближається до
М» а [е] — до [и]; подвоєння позначається як
один довгий звук -нн- [н:]; щ [шч].

ДОРЕЧІ
Якщо слово має однакову першу частину, то
розміщувати в алфавітному порядку треба
по першій літері після спільної частини.

• 1. А ) Після голосного ю позначає два звуки [йу], отже,
[пойасн’уй ут’].
• 2. Б) Спочатку має бути слово ж иттєпис, далі життєрадісний
і
останнє — життя: п, р, я.
• 3. А ) Не можна відривати першу літеру від кореня (при-йшов,
на-гнути), розривати дж і дз> коли вони позначають один звук
(пого джуватися, але під-земний, під живити).
О 4. Г)

О 5. А)

ш иш иш ш п
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І КРОК з
•

Позначте серед поданих судження, яке відповідає лексичному значенню слова
квітка:
А іменник жіночого роду, однина, називний відмінок;
Б будь-яка красива рослина;
В частина рослини, переважно у вигляді пелюсток навколо тичинок і маточки, яка зви
чайно має різне забарвлення і запах;
Г різнокольорові листочки на дереві чи траві, що пахнуть;
Д те, що цвіте.

• 2.
А
Б
В

Позначте рядок, у якому не всі слова є синонімами:
бути, існувати, фігурувати;
Г лелека, чорногуз, бусел;
легковажність, легкодумність, несерйозність;
Д говорити, патякати, прорікати.
неволя, бездіяльність, рабство;

• 3.
А
Б
В

Позначте рядок, у якому всі слова омоніми:
район, свіжий, стрічка;
Г балка, бал, стан;
панцир, мир, лице;
Д коса, кран, пальто.
митець, натура, парк;

Позначте твердження, яке є лексичним значенням неологізму маркетинг:
А це комплексний підхід до управління виробництвом та реалізації продукції, орієнтова
ний на ринковий попит;
Б це сукупність принципів, засобів, форм, методів управління виробництвом та організа
цією торгівлі;
В у міжнародних відносинах — один із видів дипломатичного листування з викладенням
поглядів уряду з якогось питання;
Г це представник специфічного соціального прошарку сучасного суспільства — найманих
професійних керівників (директор підприємства, керівник окремих підрозділів) у кон
цернах, трестах та ін.;
Д це наука, що досліджує поштові марки.
" 5. Позначте рядок, у якому не всі слова утворюють синонімічний ряд до слова гово
рити:
А ректи, видавлювати, спалахувати;
Г мовити, лепетати, шипіти;
Б казати, подейкувати, цідити;
Д цокотіти, цвенькати, базікати.
В промовляти, рубати, цвенькати;
• ".В) У судженні А подано граматичне значення; Б і Г — неточ
не визначення; лексичне значення — суть слова, а граматич
не — його рід, число, відмінок, вид і т. ін.
• 2. В) Слово бездіяльність має інше значення на відміну від слів
неволя та рабтво, які є між собою синонімами.
• 3. Г) Балка — яр і балка — брус, бал — оцінка і бал.— свято,
стан — прокатний і стан — становище; в інших рядках — усі
слова синоніми.

ДОРЕЧІ
Синоніми — близькі за значенням слова.

ДОРЕЧІ

І

Омоніми — слова, які звучать і пишуться од
наково, але мають різне лексичне значення.

5. А)
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КРОК 4
• 1.
А
Б
В
Г
Д

Позначте правильне визначення терміна «діалектні слова»:
це слова, які вживаються представниками різних професій;
це слова, які вживаються людьми з низьким соціальним статусом;
це слова, які вживаються жителями певних місцевостей;
це слова, запозичені з інших мов;
це емоційно забарвлені слова,

• 2. Позначте, яка пара слів не є антонімами:
А боязливо — відважно;
Г розумно — дріб’язково;
Б вдумливо — легковажно;
Д сильний — слабкий.
В активно — пасивно;
• 3.
А
Б
В

Позначте рядок, у якому серед емоційно забарвленої лексики є нейтральна:
радість, ясночолий, дівчисько;
Г дурень, нікчемний, ніжність;
чолов’яга, екзамен, дерево;
Д лихо, бабисько, білесенький.
малесенький, вовчище, ненависть;

О 4. Позначте рядок, у якому не всі слова є загальновживаними:
А дядько, рука, хата;
Г обід, веселий, річка;
Б грім, полонина, мороз;
Д сонце, нога, хліб.
В стіл, голова, курка;
О 5. Позначте рядок, у якому всі слова є професіоналізмами для працівників сільського
господарства:
А поле, яблуко, вода;
Г ластівка, соловей, горобець;
Б бараболя, кукурудза, кияшки;
Д косовиця, обжинки, хліб.
В ярові, елеватор, міндобрива;
О 6.
А
Б
В
Г
Д

Позначте рядок, у якому усі слова не є запозиченими:
баланс, футбол, електрика;
реконструкція, антураж, екскурсія;
інфляція, автобус, контингент;
сіяч, освітянин, либонь;
аванс, фігура, імміграція.

ВІДПОВІДІ і

— --------------- -----— ----

тттттттжттІ
ДО РЕЧІ

Слова, вживання яких обмежене певною міс
цевістю, називаються діалектизмами.

• 1 .В ) А — професіоналізми, Б — жаргонізми, Г — слова ін 
шомовного походження, Д — окрема лексична група емоційно
забарвлених слів.
• 2. Г) Слова розумно і дріб'язково не є протилежними за значен
ням.
• 3. Б ) Дерево і екзамен — слова нейтральні; всі ін ш і — емоційно^
забарвленні, тобто виражають я кість почуття через значення
(лихо, радість) або за допомогою суф іксів згрубілості (вовчище)
чи зменшувально-пестливих (білесенький).
О 4. Б)
О 5. В)
О 6 ,Г)
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КРОК 5
Т.
А
Б
В

Позначте рядок, у якому усі слова однозначні:
префікс, шкарпетки, кав’ярня;
Г сонце, поле, голова;
вечір, море, дорога;
Д редакція, вітер, синус.
жайворонок, велетень, земля;

2. Позначте рядок, у якому значення слова косий є переносним:
А недружелюбний, недовірливий, який виражає неприязнь;
& розташований похило до горизонтальної площини;
Ш шшяй іде під кутом до головного напряму, розташований по діагоналі;
Г з неоднаковим спрямуванням зіниць очей;
2 непрямий.
і
А
&
В

Позначте рядок, у якому всі слова не є застарілими:
ш ита, жупан, запаска;
Г сволок, семиряга, свита;
корчма, очіпок, плахта;
Д ходаки, калитка, келеп.
ярмарок, рушник, оселя;

4. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження:
А футбол, фабрика, студент;
Г зразок, очолити, багаття;
& смуга, гарний, взагалі;
Д вареник, отже, хата.
Ш огрядний, мрія, баритися;
х Позначте рядок, у якому зустрічається розмовно-просторічна лексика:
А циркуль, косинус, математика;
Г цап, нерухомість, мить;
& баланс, прибуток, ринок;
Д дерево, корінь, промова.
Ш шраміда, психіка, сурікс;
&
А
%
В

Позначте, яке з перелічених визначень не є лексичним значенням слова марш:
ритмічна, розмірена хода в строю;
дохід, пересування військ;
музичний твір з енергійним, чітким ритмом і тактом, який відповідає розміреній
жіщі;
Г команда для початку руху (бігу, ходьби);
Л конкурс строю та пісні.

І ВІДПОВІДІ
ТИ)Префікс —це однозначний термін; шкарпетки — предмет одяіу. однозначний; кав’ярня — невеликий ресторан. В інших ряд
о к може бути, наприклад, дорога ґрунтова і дорога життя; землн — ґрунт і земля — край, Земля — планета; голова зборів,
лнж& — частина тулуба, перші лави колони; редакція — ко
лектив, приміщення, правка.
1 А) Косий погляд — неприязний; інші значення — прямі.
1. Щ Слова ярмарок, рушник, оселя є загальновживаними, які
« п о використовуються і в наш час. Всі інші — застарілі, наш в о т ь предмети одягу, зброю та ін.

ДОРЙІ
Слова, що вийшли з активного, повсякденно
го вжитку, називаються застарілими.

4 А)
хЕ*
ІД )
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КРОК 6
• 1.
А
Б
В
Г
Д

Позначте висловлювання, вжите у прямому значенні:
спочивало село;
спочивали люди;
спочивали небесні стячі, що засіяли небо зорями;
жвава розмова молотарки;
гучна пісня комбайна.

• 2. Позначте рядок, у якому всі слова не мають омонімів:
А корінь, вал, шафа;
Г вежа, рись, портрет;
Б ситуація, насіння, коса;
Д демократія, місто, вислів*
В задача, загадка, кран;
• 3.
А
Б
В
Г
Д

Позначте рядок, у якому всі слова є
синонімами:
безсумнівний, очевидний, стійкий, незаперечний;
ароматний, запашний, гострий, пахучий;
самостійність, парламентаризм, незалежність, суверенітет;
прихильність, приязнь, симпатія, люб’язність;
вшановувати, поважати, угамовувати, уславляти.

О 4. Позначте рядок, у якому пари слів є антонімами:
А бадьоро — радісно;
Г різний — різкий;
Б питання — заперечення;
Д вищий — довший.
В зблизька — здалека;
О 5. Позначте рядок, у якому всі слова власне українського походження:
А бульйон, павільйон, медальйон;
Г сарай, базар, баклажан;
Б вогнище, чемний, нищити;
Д фізика, мікрофон, барабан.
В комп’ютер, асоціація, дискурс;
О б. Позначте рядок, у якому всі слова є запозиченими:
А аудиторія, факт, проте;
Г піаніно, ландшафт, корида;
Б історія, впродовж, філантроп;
Д хист, мемуари, емоції.
В лоцман, мрія, танго;

ВІДПОВІДІ і
1. Б) У всіх інш их висловлюваннях яко сті істот надані неістота
(розмова молотарки, спів комбайна та ін .).
• 2. Д) Вал (насип) — вал (товсті нитки) — вал (циліндр у механі
мах); коса (дівоча) — коса (піщ ана) — коса (інструмент); кр*
(підйомний) — кран (водопровідний); рись (хід коня) — ри<
(звір).
ДО РЕЧІ
Омоніми — слова, що виникли в мові
внаслідок випадкового збігу звучання слів,
а також внаслідок розходження значень ба
гатозначного слова. Омоніми та багатозначні
слова можна розрізнити, дібравши до кожно
го з них синоніми або спільно корене ві слова.
Для певності слід скористатися тлумачним
словником, у якому омоніми подаються в
різних словникових статтях, а багатозначні
слова — в одній під нумерацією.

• 3. Г ) У рядку А до синонімічного ряду не входить слово стійкш
Б — гострий, В — парламентаризм, Д — угамовувати.
О 4. В)
О 5 .Б )
О 6 .Г)

Лексикологія, фразеологія

Установіть відповідність:
1. синоніми;
2. омоніми;
3. антоніми;
4. багатозначні слова.

А геологія, фонетика, аналіз;
Б ручка, золотий, свіжий;
В далекий, близький;
Г тур, чайка, гриф;
Д ходити, вештатися, швендяти.

1
2
3
4

Установіть відповідність між словами та їхнім лексичним значенням.
і
Слово
Лексичне значення
2
1. дюжина;
А місце, яке затоплюється під час повені;
3
2. еволюція;
Б місце, де річка впадає в океан, море;
4
3. заплава;
В процес зміни, розвитку;
4. гімнастика.
Г дванадцять однорідних предметів;
Д система фізичних вправ, що сприяє зміцненню здоров’я,
гармонійному розвиткові.
2 Установіть відповідність між головним словом та його синонімічним рядом:
Головне слово
Синонімічний ряд
А обрій, небосхил, небокрай;
1. ґатунок;
2. доречний;
Б доля, фортуна, дар;
3. горизонт;
В категорія, сорт, клас;
Г неоригінальний, банальний, тривіальний;
4. талан.
Д слушний, своєчасний, влучний.

1
2
3
4

Установіть відповідність між словом та його лексичним значенням:
1
Слово
Лексичне значення
2
1. гідний;
А відхилення судна від курсу під впливом вітру, течії;
3
4
2. дрейф;
Б урочиста пісня для хору з оркестром;
В дуже сильний дощ;
3. злива;
4. кантата.
Г який заслуговує на пошану;
Д обчислення собівартості, купівельної та реалізаторної вар
тості товару.
Установіть відповідність між синонімами:
А розлогий, безмежний;
1. тотальний;
Б чепурний, акуратний;
2. недолік;
3. палиця;
В ґерлиґа, посох;
Г хиба, огріх;
4. охайний.
Д загальний, всеосяжний.

А 5 6 Г Д

і

А б В г д

А Б 6 Г Д

А Б В Г Д

А Б В Г Д

2
3
4

♦ ' 1Д2ГЗВ4Б. Рядок А — це запозичені слова, тобто іншомов
ного походження. їх можна впізнати за літерою ф, буквосполу^енням -іл, початковим а.
♦ 1 1Г2ВЗА4Д. Рядок Б — де лексичне значення слова гирло.
♦ 5 1В2ДЗА4Б. Рядок Г — це синонімічний ряд до слова приміповний.
х ІГ2А ЗВ 4Б
5 1Д2ГЗВ4Б
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3. Морфологія
•

КРОК

Позначте рядок, у якому всі слова є іменниками:
А майбутнє, красиве, корисне;
В старий, бувалий, давній;
В днювальний, вожатий, придане;
Г обережна, намальована, староста;
Ж черговий, хворий, військовозобов’язаний.

• X Позначте рядок, у якому всі назви — власні:
А (Ш, ш)евченківська премія, (Б, б)удинок учителя, 8 (Б, б)ерезня;
В (С, с)ізіфова праця, (А, а)вгієві стайні, (А, а)дамове яблуко;
В |П, п)ушкінські читання, учений (О, о)м, двигун (Д, д)изель;
Г місто (Б, б)остон, (Б, б)остоновий костюм, (Д, д)ід (М, м)ороз;
Д (Н, н)обелівська премія, (Г, г)еростратова слава, (А, а)нтонівські яблука.
• 1
А
В
В

Позначте рядок, у якому всі іменники у родовому відмінку мають закінчення -у (-ю):
сорт, вальс, дельфін;
Г жаль, ромб, тиждень;
склад, коридор, січень;
Д світогляд, чабан, цех.
сік, чай, успіх;

1 А. Позначте рядок, у якому всі іменники мають форму однини:
А боротьба, гарбузиння, студентство;
Г різьба, паркан, виконання;
В можоко, товар, будинок;
Д пісок, вода, учень.
В колектив, кисень, кооператив;
1 і
А
В
В

Позначте рядок, у якому правильно визначено відміни іменників:
І відміна — газета, праця, знання;
Г IV відміна — ім’я, теля, обличчя;
П відміна — батько, вікно, день;
Д II відміна — море, мати, Петро.
Ш відміна — любов, вість, бій;

1 &
А
В
В
Г
Ж

Позначте рядок, у якому правильно вжита форма прізвища, імені, по батькові:
Павленка Геннадія Ігоровича;
Тищенко Ольгі Сергієвні;
ЗНишик Філіппу Петровичу;
Іваніщевим Василь Олександровичем;
Шевченко Петром Васильовичем.

І ВІДПОВІДІ
•

В) Це прикметники, які перейшли в іменники й можуть
виступати лише в ролі іменників; в інших рядках прикметники
■ажуть бути і прикметниками, і переходити в іменники (світле
майбутнє — майбутнє дитя).

• 2-А) Усі назви — власні; рядок Б — стійки фразеологічні сполужддя, у яліїх власні імена перейшли в загальні; рядок В — за
гальна назва двигуна — дизель від імені винахідника; рядок
Г — бостоновий костюм — загальна назва; Д — геростратова
гдіва — як у рядку Б.
• 1. В) (соку, чаю, успіху}. В інших рядках: сорту, вальсу, дельфітш; складу, коридору, січня; жалю, ромба, тижня; світогляду,
шбана, цеху (конкретні предмети, терміни, як правило, мають 4
шкінчення -а, -я; абстрактні----у, -ю).
1 4. А)

О 5. Б)О6.А)
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КРОК 8
1. П означте рядок, у якому є фразеологізм:
А Мовчали закурені поля, німували насічена рубцями-переметами дорога, тільки дібро:
пересварювалася з хуртовиною й вітром (М . Стельмах).
Б Калина так хизується красою, що байдуже їй до всього на світі (Леся Українка).
В Виховання толерантності слід розглядати як невідкладне завдання.
Г Я к замахнеться було мати, так у мене душа аж у п ’ятах (Остап Вишня).
Д Для українця пізнати Гоголя — пізнати себе (В. Бурбан).
А Б В Г

Д

2. Позначте відповідність між фразеологізмом та його тлумаченням:
Фразеологізм
Тлумачення
1. п ’ятами накивати;
А радіти;
2. дерти кирпу;
Б втекти;
3. на сьомому небі;
В бити;
4. заткнути за пояс.
Г зазнаватися;
Д перевершити.

А Б В Г

Д

3. Підберіть синонім ічну пару фразеологізму:
1. підпустити шпильку;
А пасти задніх;
2. плентатися в хвості;
Б ні пари з уст;
3. ноги на плечі;
В жалити язиком;
4. мов води в ротнабрати.
Г високо нестися;
Д дати драла.

1
2
3
4

1
2
3
4

4.
А
Б
В
1
2
3

А Б В

г Д

4

Позначте фразеологізм, який є антонімом до фразеологізму «як к іт наплакав»:
брати себе в руки;
Г піти світ за очі;
хоч греблю гати;
Д на глузи взяти.
вдень з вогнем не знайти;

5. Устан овіть відповідність:
1. Вавилонське стовпотворіння;
2. Варфоломіївська ніч;
3. Вальпурієва ніч;
4. авгієві стайні (конюшні).

ДОРЕЧІ
Фразеологічні одиниці, або ф разеологіз
ми, — це неподільні за змістом, стійкі за бу
довою та структурою словосполучення.

А жорстоке масове вбивство, різня;
Б гучний, веселий бенкет, оргія;
В брудне, занедбане місце;
Г марна, безплідна праця;
Д безладдя, метушня, сум’яття.

1. Г) «Душа у п'ятах» — страш но. В ін ш и х реченнях ужите
слова в переносному значення (А , Б ), термін (В).
2. 1В 2ГЗА 44Д . Кирпа — н іс; задирати носа — хизуватися, за
знаватися.
♦ 3 .1В2А ЗД 4Б. Синоніми до фразеологізму високо нестися — носй
дерти, губу копилити — хвастати, зазнаватися.
О 4. Б)
О 5 .1Д 2А ЗБ4В
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КРОК 10
• 1.
А
Б
В

Позначте рядок, у якому всі прикметники відносні:
добрий, синівський, важкий;
Г запашний, хитрий, сьогоднішній;
шкіряний, сибірський, промисловий;
Д металевий, меблевий, давній.
батькова, голосний, мовознавчий;

• 2.
А
Б
В
Г
Д

Позначте рядок, у якому всі складні прикметники пиш уться через дефіс:
лексико/граматичний, три/процентний, боє/здатний;
мало/вживаний, сиво/бородий, церковно/слов’янська;
житте/дайний, громадсько/політична, водо/непроникний;
всесвітньо/історичний, жовто/зелений, житлово/експлуатаційна;
біло/сніжний, жовто/блакитний, військово/морський.

О 3. Позначте рядок, у якому правильно вж иті форми вищого та найвищого ступенів
порівняння прикметників:
А легший, самий низький, найулюбленіший;
Б доречніший, щонайвродливий, вищий;
В дорожчий, найкращий, більш вдалий;
Г самий глибокий, найбільш зручний найменш приємний;
Д найбільш вигідний, найбільш стійкіша, розумніший.
О 4.
А
Б
В
Г
Д

Позначте рядок, у якому всі складні прикметники пиш уться через дефіс:
військово/спортивний, військово/зобов’язаний, машино/будівний;
аграрно/сировинний, масово/політичний, історико/культурний;
загал ьно/державний, народно/визвольний, вище /згаданий;
східно/слов’янський, південно/східний, воєнно/стратегічний;
навчально/виховний, контрольно/вимірювальний, первісно/общинний.

О 4.
А
Б
В
Г
Д

Позначте рядок, у якому всі прикметники мають суф ікс -ев-:
палац...ий, 5ой...ий, дощ...ий;
край...ий, реч...ий, стиль...ий;
грош ...ий, дій...ий, ж итт...ий;
алю міні...ий, сутт...ий , ситц...ий;
березн...ий, груш...ий, ОВОЧ...ИЙ

• 1.Б) Ц і прикметники не мають ступенів порівняння. У рядку ЛІ
добрий (добріший), важкий (важчий) — якісні; у рядку В —
батькова — присвійний прикметник; у рядку Г — запашний
(запашніший), хитрий (хит ріш ий) — якісні; у рядку Д —
давній (найдавніший) — якісний.
Е Я

ДО РЕЧІ

_

У складних прикметниках дефіс ставиться,
якщо між складниками можна поставити /.

• 2. Г) В інш их рядках: лексико-граматичний, трипроцентний
боєздатний; маловживаний, сивобородий, церковнослов’янськищ
життєдайний, громадсько-політична, водонепроникливий; бі
лосніжнийжовто-блакитний, віськово-морський.
О З.В)
О 4. Б)

О 5. Д)
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І КРОК 11
• ‘
А
Б
В
Г
Д.

Позначте рядок, у якому всі форми числівників з іменниками вж иті правильно:
два товариша, обидва учня, чотири воза;
два відсотки, три коня, чотири брата;
два інженери, трьома десятими гектарами, четверо хлопців;
двоє відра, три гривня, п’ятдесят дерев;
два бійця, півтора воза, три журнали.

• 1 Позначте рядок, у якому всі кількісні числівники вжиті у правильній формі:
А вісімдесят, дев’ятисот, (на) шестисотих;
Б шести десяти, семисот, дев’яноста;
В одинадцять, п'ятдесятьом, вісьми;
Г п’ятдесяти, вісьма, шістьмастами;
і семндесяти, сімнадцятьма, шестисот.
• 5 Позначте рядок, у якому порядковий числівник вжито у неправильній формі:
А дев’яностий, двадцяти третього, десятою;
Б восьмисотий, п ’ятитисячний, сорокамільйонний;
В двадцять п’ятого, о шостій вечора, десятимільярдний;
Г ста сорока семи, вісімдесятий, тридцять четвертого;
1 чверть по п’ятій, семисотим, дев’ятисотий.
*
А
&
В
Г
Л

Позначте рядок, у якому всі слова числівники:
два, п’ятий, потроїти;
двоповерховий, семиста, дев’ятнадцяти;
десяток, подвоїти, по-перше;
тридцятий, сто сорок першим, восьмеро;
п’ятірка, сімдесяти чотирьом, сорок п’ята.

£ Позначте рядок, у якому правильно узгоджені числівники з іменниками:
зосьми товаришів, дві п’ятих кілограма, сімдесятьох учням;
:дна третя кілометри, п’ятсот сімдесяти шести книг, чотири героя;
четверо хлоп’ят, шестеро дверей, вісімсот дев’яносто чотири кущів, два брата;
хва друзі, п’ятидесяти гривень, мільярд кіловат-годин;
п’ять цілих і чотири десятих відсотка, тисяча дев’ятсот сімнадцятий рік, два дуби.

І ВІДПОВІДІ
• ' В» У рядку А потрібно: два товариші, чотири вози, тому що
д а . три, чотири узгоджуються з іменниками чоловічого роду
з називному відмінку множини; у рядку Б: три копі, чотири
?
(за тим же правилом); у рядку Г треба двоє відер (збірний
^х-тівник), три гривні (гривня — ж. р.); у рядку Д треба два
• 1 _ •У рядку А треба (на ) шестистах; у рядку Б — шістдеся
та: у рядку В — восьми; у рядку Д — сімдесяти.
• І А» Потрібно вживати двадцять третього, тому що в складних
згсядкових числівниках відмінюється лише останнє слово.

ДОРЕЧІ
У числівниках на позначення десятків від 50
до 80 відмінюється тільки друга частина.

ДОРЕЧІ
Порядкові числівники з другою частиною
<отийу-тисячний, -мільйонний, -мільярдний
пишуться разом.

р тк п ш к
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КРОК 12
• 1. Позначте, у якому рядку всі займенники пишуться через дефіс:
А що/небудь, ні/хто, ні/в/чому;
Г будь/хто, де/чому, будь/який;
Б хтозна/який, будь/чий» хто/небудь;
Д ні/що, аби/який, казна/хто.
В аби/хто, будь/що, де/хто;
• 2. Позначте рядок, у якому всі займенники особові:
А себе, його, вашим;
Г її, вас, ними;
Б їхніх, кожному, весь;
Д інших, мною, нами.
В мене, тобою, нічим;

О 3. Позначте речення, яке не має займенника:
А Хоч будеш дорослою людиною, але для матері і батька завжди залишатимешся їхньою
дитиною.
Б Копали цей колодязь колись чумаки.
В Ось почне комар тягнути найтоншу струну, та так голосно, піднімаючись вище й вище,
як зараз не обірветься.
Г Добре жити тому, чия душа чиста й схильна до добра.
Д Навряд чи може хто сказати, скільки того степу навкруги.
О 4. Позначте рядок, у якому всі займенники пишуться через дефіс:
А ні/чийого, хтозна/кого, яка/сь;
Г який/небудь, де/з/ким, аби/кого;
Б де/кого, аби/що, ні/з/ким;
Д будь/для/кого, будь/чим, чий/небудь.
В хтозна/ким, скільки/небудь, будь/чиїх;
О 5. Позначте рядок, у якому займенник вжито у правильній формі:
А попередити його;
Г пишаємося їм;
Б Ви обіцяв;
Д говорили про його.
В подякувати Вас;
1
2
В
4

А Б В Г Д

О 6. Установіть відповідність:
1. означальний займенник;
2. вказівний займенник;
3. присвійний займенник;
4. особовий займенник.

А
Б
В
Г
Д

кимось;
наших;
всяким;
цими;
ї ї.

ВІДПОВІДІ
ДОРЕЧІ
Складні займенники з компонентами будь-,
-небудь, казна-, хтозна- пишуться через де
фіс; частки аби-, де— разом; якщо між час
ткою і займенником є прийменник, усі три
слова пишуться окремо.

• 1.Б) У рядку А: що-небудь, ніхто, ні в чому; у рядку В: абихто,
будь-що, дехто; у рядку Г: будь-хто, дечому, будь-який; у рядку
Д: ніщо, абиякий> казна-хто.
• 2.Г) Ті (вона), вас (ви), ними (вони); в інших рядках: себе —
зворотний, його (він) — особовий, вашим (ваш) — присвій
ний, їхніх (їхній) — присвійний, кожному (кожний) — оз
начальний, весь — означальний, мене (я ) — особовий, тобою
( ти) — особовий, нічим ( нічий) — заперечний, інших (інший) —
означальний, мною (я ) — особовий, нами (ми) — особовий.
О З.В)

О 4. В)
О 5. А)

О 6.1В2ГЗБ4Д
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• 1. Позначте рядок, у якому всі дієслова належать до І дієвідміни:
А дума...те, сп.,.те, біж...мо;
Б вед...мо, маж...те, співа...мо;
Г крич...мо, рад...те, сто...мо;
Г жив...мо, жалі...мо, держ...ш;
Д знаходь...ш, захист...мо, пиш...ш.
• 2. Позначте рядок, у якому всі дієслова дійсного способу:
А мусити, розмовлятиму, сядь;
Б читав би, закрий, синіти;
В змагайся, посіяти, сміється;
Г розкрив, підсипає, співав;
Д зрубав, перевіює, не зашкодь.
• 3. Позначте рядок, у якому всі дієслова перехідні:
А дивитися, їхати, креслити;
Б бігти, сіяти, малювати;
В важити, просити, пливти;
Г класти, стояти, розважити;
Д казати, лити, вітати.
О 4. Позначте рядок, у якому всі дієслова II дієвідміни мають у закінченні -и(-ї):
А знаходь...ш, святку...мо, вивча...ш;
Б перестав...ш, осміл...ться, став...ш;
В схоч...те, лет...те, колиш.„ться;
Г знім...ться, утримуймося, перестав...ш;
Д мус...те, чиста...ш, розмовлятиму.
О 5. Позначте речення, у якому дієслово з не пишеться разом:
А На годину спізнишся, за рік (не) доженеш
(Народна творчість).
Б Поки (не) потрапиш у воду, (не) навчишся
плавати(Народнатворчість).
В Другий день уже поспіль він (не) здужав.
Г Так ослаб, що (не) здужав і руки піднести.
Д Скільки б ворона (не) каркала, солов’єм (не) стане (Народна творчість).

• 1.Б) У рядку А: думаєте, спите, біжимо; в рядку В: кричимо,
радите, стоїмо; в рядку Г: живемо, жаліємо, держиш; у рядку
Д: знаходиш, захистимо, пишеш.

ДО РЕЧІ
До І дієвідміни належать дієслова з особови
ми закінченнями -е-(-€-), а до II — и-(-ї-).

• 2. Г) Це дієслова минулого, теперішнього та майбутнього часу;
у рядку А — мусити — неозначена форма, сядь — наказовий
спосіб; у рядку Б — читав би — умовний спосіб, закрий —
наказовий спосіб, синіти — інфінітив; у рядку В — змагай
ся — наказовий спосіб, посіяти — інфінітив; у рядку Д — не за
шкодь — наказовий спосіб, інші дієслова — дійсного способу.
• 3. Д) В інших рядках — дієслова із -ся неперехідні; їхати (з ким,
з чим; на кому, на чому), бігти, пливти, стояти (на кому, на
чому і т. ін.) — неперехідні.
О 4, Б)

ДО РЕЧІ
Перехідними є дієслова, дія яких спрямована
на об'єкт, які вимагають біля себе іменника
у формі знахідного відмінка (кого1 що1) або
родового, коли вживаються із залеречною
часткою не об'єкта, на якого спрямовано дію.

О 5. В)
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КРОК 14
• 1. Позначте рядок, у якому всі форми дієприкметників утворені правильно:
А блискучий, засохлий, повеселілий;
Г замерзший, сяючий, гуркочучі;
Б ростущий, потухший, читаючий;
Д опале, збудований, вставші.
В змарнівший, накресленний, шитий;
• 2. Позначте рядок, у якому всі активні дієприкметники минулого часу:
Г обговорюваний, ріжучий, палаючий;
А лежачий, пошитий, виконаний;
Д дозрілий, посивілий, почорнілий.
Б висловлений, скошений, побачений;
В атакуючий, керований, гоячий;
• 3. Позначте речення, у якому дієприкметниковий зворот не виділяється комами (ко
мою) (деякі розділові знаки пропущено):
А Я в людей попрошу тільки віри в кожне слово почуте від мене (Л. Костенко).
Б Сивко забілений снігом видавався ще сивішим, а лелека знову трусився біля нього
від холоду (М. Вінграновський).
В Полковник чекав з розпростертими для обіймів руками, поки кошовий скочив
з коня (Р. Іваничук).
Г Шлюпка підхоплена хвилями вилетіла в море (За М. Трублаїні).
Д Чужинці захоплені сміливими словами незнайомця враз загомоніли (За Р. Іваничуком).
О 4. Позначте речення, у якому дієприкметник пишеться з не окремо:
А Падає лист на чорну стернюг на скопи, з-під яких півмісяцями проростає (не) сіяне
жито (За М. Стельмахом).
Б Причаїлись гори, заворожені красою (не) бачених степів (За О. Гончаром).
В (Не) политі квітки швидко поопускали головки.
Г Жайворонки робили свій перший засів на ще (не) зораних плугом нивах (М. Коцю
бинський).
Д Як я малим збирався навесні піти у світ (не) знаними шляхами (Д. Луценко).
О 5. Позначте рядок, у якому всі слова дієприкметники:
А неоціненний, заспокоєний, звужений;
Б збуджений, побачений, нездоланний;
В неоцінений, нескінчений, нездоланий;
Г підкреслений, невблаганний, звершений;
Д запланований, незбагненний, нескінченний.

ВІДПОВІДІ і
до геч»
Дієприкметники можна утворити не від усіх
дієслів; активні дієприкметники із суфіксом
-иН-вш-) в українській мові не вживаються.

• 1. А) У рядку Б неправильно, слід: який росте, потухлий, який
читає; В — змарнілий, накреслений; Г — змерзлий; Д — які
встали.
• 2. Д) Тому що (тільки!) дієприкметники минулого часу мають ак
тивні суфікс -л-; активні дієприкметники теперішнього часу ут
ворюються за допомогою суфіксів -уч- ( юч), -ач- (-яч-); пасивні
дієприкметники утворюються за допомогою суфіксів -н-, -єн-, -т-.

ДОРЕЧІ
Дієприкметниковий зворот виділяється ко
мами, якщо він стоїть після означуваного
слова.

Ф 3. В). У рядку А. Я в людей попрошу тільки віри в кожне слово,
• Б - Сивко, (дабиіеіщ й^сн^
видавався ще
сивішим... Г. Шлюпка, (ді^ходлена^вилями вилетіла в море.
Д. Чужинці, (д§хШ»Щі1^мЬщта*Ш^слов^
враз
загомоніли.
О 4. Г)

О 5. В)
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І КРОК 15
• 1. Позначте рядок, у якому всі словосполучення утворені правильно:
А ішли відпочиваючи, задоволені відпочиваючи;
Б палаючи вогнища, палаючі від сорому;
В працюючі пенсіонери, працюючи наполегливо;
Г співаючі дружно, співаючі піски;
Д мислячи розумно, мислячи істоти.
• 2. Позначте речення, у якому допущено граматичну помилку:
А Вузька стежка бігла понад крутим берегом, звиваючись у густій траві.
Б Хлопець хотів вирватися, але капітан, міцно струснувши його, зупинив на місці.
В Стискуючи зуби, я пробирався між колючими кущами терну.
Г Остерігаючись погоні, Остап весь час озирався.
Д Повернувшись зі школи, уже було пізно.
• 3. Позначте речення, у якому дієприслівник не виділяється комою (комами) (розділові
знаки пропущено):
А Літаючи горобець ніби дратував кота.
Б На всі питання дівчина відповідала не моргнувши оком.
В Гуркочучи повалився в потік великий камінь.
Г Літак підскочивши прокотився ще кілька метрів по злітній смузі й зупинився.
Д Вона усміхаючись вилила з глечика вариво й кинула порожній посуд на землю.
І 4. Позначте речення, у якому дієприслівник з не пишеться разом:
А Учений сидів замислено (не) знаходячи відповідей на свої численні питання.
Б Зима сумувала, (не) встигнувши розіслати святковий білий килим до Різдва.
В Учитель нервувався, (не) чуючи правильних відповідей.
Г (Не) дочуваючи, він додумував слова й робив вигляд, ніби все гаразд.
Д (Не) поспішаючи на роботу, Карнель уважно роздивлявся вулиці, вітрини, вивіски
(За П. Загребельним).
5. Позначте рядок, у якому всі дієприслівники недоконаного виду:
А відвідавши, роблячи, запропонувавши;
Б клацаючи, вийшовши, сміючись;
В обговорюючи, підлетівши, спостерігаючи;
- Г граючись, подивившись, пам’ятаючи;
Д чуючи, пропонуючи, відвідуючи.
В) У рядку А: задоволені відпочиваючі; Б: палаючі вогнища,
стаю чи від сорому; Г: співаючи дружно; Д: мислячі істоти.
1 Д) Треба: Коли ми (я) повернулися ( -вся, -лася) зі школи, уже
пізно, тому що дії, позначені діесловом-присудком, повин•і виконуватися одним суб’єктом, а не різними.

ВІДПОВІДІ
ДО РЕЧІ
Дієприкметники мають закінчення -і (пенсіо
нери {які?) працюючі), а дієприслівники —
суфікс -чи- (працюючи [як?) наполегливо).

: Б * Не відокремлюються одиничний дієприслівник та фразеі-і:гізм із дієприслівником, якщо вони стоять після присудка
и т пвідають на питання як?

Морфологія Г*43

КРОК 16
• 1. Позначте рядок, у якому всі прислівники пишуться через дефіс:
А поза/торік* по/нині, по/троху;
Б по/декуди, по/всюди, по/саме/нікуди;
В по/малу, по/козацьки, по/перше;
Г по/домашньому, по/друге, повік/віки.
Д по/іншому, по/всюди, по/всякчас.
1
2
В
4

А В В г д

♦ 2. Установіть відповідність:
Розряди прислівників
1. міри і ступеня дії;
2. причини;
3. мети;
4. місця.

Прислівники
А спересердя;
Б додому;
В довіку;
Г дуже;
Д наперекір.

• 3. Позначте речення, у якому виділені слова — іменник з прийменником:
А «Вдома треба вивчити вірші (на) пам’ять», — сказав учитель.
Б Федько з розгону вдарив Олеся (у) бік (За Г. Тютюнником).
В Школяр із сорому одвів очі (у) бік.
Г Курортники (у) день часто гуляють на березі моря й збирають різні мушлі.
Д Пташка злякано злетіла (в) гору.

О 4. Позначте рядок, у якому всі прислівники пишуться окремо:
А (до)смаку, (на)самоті, (на)зло;
Г (до)речі, (до)краю, (до)волі;
Б (по)правді, (по)заду, (по)вік;
Д (з)ранку, (за)кордон, (на)диво.
В (у)стократ, (на)диво, (на)розхват;
О 5. Позначте речення, у якому виділене слово — прислівник:
А (В) горі прорили тунель довжиною два кілометри.
Б Не покладайся (на) пам’ять, коли ти ділова людина й у тебе надто багато справ.
В (У ) день було жарко, а під вечір подув холодний вітер і задощило.
Г Дмитро тихенько постукав (у) друге віконце.
Д (У) день народження письменник зібрав найближчих друзів.

догечг
Через дефіс пишуться прислівники, утворені
від прикметників і займенників за допомогою
прийменника по та закінчення -ому або -к(и);
утворені за допомогою прийменника по від
порядкових числівників; утворені повторен
ням слова або основи без службових слів або
з ними.

• 1. Г) По-домашньому, по-друге, повік-віки. У інших рядках:
А — позаторік, понині, потроху; подекуди, повсюди, по саме
нікуди; помалу, по-козацьки, по-перше; по-іншому, повсюди,
повсякчас.
♦ 2 .1Г2АЗД4Б. 1Г — як, якою мірою? 2А — чому, з якої причи
ни? ЗД — з якою метою? Навіщо? 4Б — куди?
• 3. Б) Пишеться окремо — у бік, йдеться про конкретний пред
мет; у рядку А — напам'ять (як?) — прислівник; В — убік (ку
ди?) — прислівник, Г, Д — вгору (куди?) — прислівник.

О 4. А)
О 5. В)

44*1 Морфологія

І КРОК 17

Ьпж пнш »

• 1. Позначте прийменник, який правильно розібрано як частину мови:
А навколо — похідний, складний, із значенням просторового відношення, вживаєть
ся з родовим відмінком, пишеться разом;
Б близько — непохідний, простий, із значенням часового відношення, вживається
з родовим відмінком, пишеться з м'яким знаком;
В з-поміж — непохідний, із значенням причинності, вживається з родовим відмін
ком, пишеться через дефіс;
Г всупереч — похідний, із часовим значенням, вживається з давальним відмінком,
пишеться разом;
Д в — похідний, вживається з місцевим відмінком, вказує на місце, пишеться зі
словами окремо.
• 2. Позначте рядок, у якому всі прийменники по у словосполученнях перекладаються
українською мовою як за:
А по поручению, по указанию, по профессии;
Б по собственному желанию, по литературе, по случаю;
В по свидетельству, по требованию, по моєму адресу;
Г по возвращению, по вьіходньїм, по телефону.
Д по настоянию, по приезду, по улицам.
• 3. Позначте рядок, у якому всі прийменники пишуться разом:
А з/по/над, по/перед, на/прикінці;
Г до/в/кола, на/передо/дні, за/ради;
Б в/середині, по/за, з/за;
Д в/наслідок, з/над,
під/час.
В на/перед, з/поміж, не/зважаючи/на;
О 4. Позначте рядок, у якому в усіх словосполученнях вжиті прийменники:
А іти шляхом, усьому край, у твоїх інтересах;
Б шляхом досліджень, в інтересах колективу, край дороги;
В за рахунок інших, виставити рахунок,зовсім поряд;
Г залишитися обіч, на випадок небезпеки, на всякий випадок;
Д замість вистави, озирнутися навколо, напередодні свята.
О 5. Позначте рядок, у якому допущена помилка в написанні прийменника:
А посеред, з-посеред, навколо;
Г задля, впродовж, з-над;
Б наприкінці, з-попід, з-поза;
Д із-під, під час, щодо.
В у разі, зпопід, заради;

І ВІДПОВІДІ
РійМ

• 1. А) У рядку Б прийменник близько — похідний, походить від
прислівника, із значенням просторового відношення; у рядку
В з-поміж — похідний, утворений з кількох прийменників;
Г — всупереч має причинове значення, вживається з давальним
відмінком; Д: » — непохідний.
• 2. А) За дорученням, за вказівкою, за фахом (професією). В ін
ших рядках — Б: за власним бажанням, з літератури, з нагоди; В — за свідченням, за вимогою, на мою адресу; Г — після по
вернення, у вихідні, телефоном; Д — за вимогою, після приїзду,
по вулицях (вулицями).
Ф 3. Г) Довкола, напередодні, заради. В інших рядках — А: з-по
над, поперед, наприкінці; Б: всередині, поза, з-за; В: наперед,
з-поміж, незважаючи на; Д: внаслідок, з-над, під час.
О 4. Б)

О 5. В)
Морфологія Г*45

КРОК 18
• 1. Позначте рядок, у якому правильно зроблено морфологічний розбір:
А але — сполучник сурядності, простий, протиставний, непохідний, одиничний;
Б бо — сполучник підрядності, причиновий, простий, похідний, одиничний;
В ні... ні — сполучник сурядності, розділовий, складний, похідний, повторюваний;
Г щоб — сполучник підрядності, умовний, простий, непохідний, одиничний;
Д тому що — сполучник підрядності, умовний, складений, похідний.
• 2.Позначте речення, у якому виділене слово — сполучник (розділові знаки пропущено).
А Вони швидко домовилися про/те як діятимуть далі.
Б Вони швидко домовилися про/те Вадима ще докоряли сумніви.
В За/те завдання йому ще довго дорікали в деканаті.
Г Що/б ви сказали, коли б з вами таке трапилося?
Д Як/би уникнути зустрічі з ним?
О 3. Позначте рядок, у якому всі сполучники пишуться разом:
А дарма/що, наче/б/то, не/мов;
Г отже/ж, а/ні/ж, замість/того/щоб;
Б ото/ж/то, з/тим/що/б/, при/чому;
Д немов/би, немов/би/то, то/що.
В при/цьому, наче/б, тим/то;
О 4. Позначте речення, яке не має сполучників:
А Що (б) я без тебе робив!
Б Хотіла б я піснею стати у сюю хвилинуясну, що (б) вільно по світі літати, що (б)
вітер розносив луну (Леся Українка).
В Я к (би) я була зіркою в небі, я б не знала ні туги, ні жалю (Леся Українка).
Г Про (те) діда не видно (В. Нестайко).
Д Іноді ми прощали йому балакучість, за (те) не терпіли його брехні.
1
2
3
4

А Б В г Д

О 5. Установіть відповідність:
Види сполучників
1. єднальні;
2. протиставні;
3. розділові;
4. порівняльні.

А
Б
В
Г

д

Сполучники
у, з, над, навколо;
ніби, мов, наче, як;
чи, або, чи то... чи ...то;
й, та, ні... ні, і;
однак, зате, проте, але.

ВІДПОВІДІ
• 1.А) У рядку Б треба: непохідний; В — простий, непохідний;
Г — означальний, з’ясувальний, ступеня і способу дії або мети;
складний, похідний; Д — причиновий.
• 2. Б) Вони швидко домовилися, проте (але) Вадима ще докоряли
сумніви. У рядку А: Вони швидко домовилися (про що? ) про те, як
діятимуть далі (займенник із прийменником); В: (за яке?) за те
завдання йому ще довго дорікали в деканаті (займенник із прий
менником); Г: Що б ви сказали, коли б з вами таке трапилося?
(частку б можна перенести в інше місце речення: Що ви сказали
б ... що б — займенник із часткою); Д: Я к би уникнути зустрічі
з ним? — логічний наголос падає на прислівник як, би — частка.
О З.Д)
О 4. А)

О 5.1Г2ДЗВ4Б
46 І Морфологія

• 1. Позначте речення, у якому як частка:
А Як швидко минає час!
Б Як не крути, а правди ніде діти (Л. Глібов).
В Ніхто не здогадувався, як цей лист потрапив до адресата.
Г Працювалося йому легко, як ніколи раніше.
Д Лис не знав, як йому викрутитися.
• 2. Позначте речення, у якому допущено помилку в написанні частки:
А Перелік предметів у розкладі був далеко не повний.
Б Дитя було зовсім не схоже на матір.
В Екскурсантів зацікавив не розшифрований ученими давній напис на камені.
Г Вигляд у чоловіка був аж ніяк нестомлений.
Д Вітрила, не закріплені як слід, шматував вітер.
О 3. Позначте рядок, у якому всі слова з частком не пишуться разом:
А не/до/вподоби, не/до/ладу, не/до/речі;
Б не/до/виконувати, не/до/держати, не/до/оцінка;
В не/до/смаку, не/до/конаний, не/до/люблювати;
Г не/до/бачати (не помічати), не/до/писаний, не/досить;
Д не/може, не/волити, не/до/виконувати.
О 4, Позначте рядок, у якому всі слова з часткою ні пишуться окремо:
А ні/хто, ні/який, ні/скільки;
Б ні/трохи, ні/звідки, ні/за/що;
В ні/риба/ні/м'ясо, ні/чого, ні/за/чим;
Г ні/для/чого, ні/туди/ні/сюди, ні/про/що;
Д ні/який, ні/з/ким, ні/се/ні/те.
О 5. Позначте рядок, у якому всі частки пишуться разом:
А аби/де, тому/що, який/бо;
Б тим/же/то, а/як/же, де/який;
В як/най/краще, ані/трохи, мов/би/то;
Г хто/зна/що, ким/не/будь, як/от;
Д де/коли, хіба/що, давай/но.

• 1. А) У реченні є оклична частка «як», що підсилює виразність,
окличну інтонацію. В інших реченнях «як» — сполучник у під
рядних реченнях.
• 2. Г) Не стомлений. Дієприкметник має при собі пояснювальні
слова (аж ніяк), виступає в ролі присудка, тому пишеться ок
ремо.
О З.Б)
О 4. Г)
О 5. В)

Морфологія І 47

КРОК 20

1Ш НПЯВ
Д

А Б В Г
1

2
3
4

1. Установіть відповідність:
Частини мови
Виділені в реченні слова
1. вигук;
А І нема цьому ні кінця ані краю (Б . Харчук).
2. дієслово;
Б Вечір був темний, теплий та тихий (/. Нечуй-Левицький).
3. прислівник;
В А витягли ви сама чи не витягли? (Остап Вишня).
Г Але навколо ні лялечки, всі жнивують у полі... (М. Стельмах),
4. частка
Д Ви і сюди — бах! І туди —- бах! І отуди — бах! Ах, незабутні
хвилини! (Остап Вишня).
2. Установіть відповідність:
Частини мови
Виділені в реченні слова
А Шпиль на мурі фортеці і соборні бані висіли над землею, наче в
1. прийменник;
самому небі (Б. Харчук).
2. сполучник;
Б У ці часи ви чуєте і над собою, і перед собою, і за собою, і пра
3. частка;
воруч, і ліворуч шум-свист качиних крил — ого-го! (За Остапом
4. вигук.
Вишнею).
В Українська пісня ... має так багато мистецьких вартостей, що їх
неможливо перелічити (3. Неедли).
Г Мати, не розгинаючись, розпушувала холодну землю... (Б. Харчук).
Д Гарна ця душа таке саме і її мистецтво (3. Неедли).

А Б В Г
і
2
3
4

1
2
3

Д

А Б В Г д

4

3. Установіть відповідність:
Частини мови
1. дієприкметник;
2. дієприслівник;
3. прислівник;
4. числівник.

Слова
А
Б
В
Г
Д

двоповерховий;
краще;
начитавшись;
опалий;
обидва.

4. Позначте словосполучення, у якому не з дієприкметником пишеться разом:
А не/змінювана частина мови;
Б не/передбачені статутом обставини;
В не/засіяне вчасно поле;
Г зошити не/перевірені;
Д зорі не/лічені.

ВІДПОВІДІ
♦ 1.1Д2БЗГ4А. У рядку В виділене слово ви — займенник.
♦ 2 .1А2ВЗГ4Б. У варіанті Д виділене слово — вказівний займен
ник.
О 3.1Г2ВЗБ4Д
ДО РЕЧІ
Не пишеться з дієприкметником разом, якщо
в реченні він є означенням і не має при собі
залежних спів.
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• 1.
А
Б
В
Г
Д

І КРОК 21

Позначте речення, яке не є поширеним:
Козаки вклонилися й почали хреститися.
Плавні давно прокинулися.
Легенький човен просувався й просувався між очеретами.
Лиман Великі Води недурно так звався у запорожців (За А. Кащенком).
Перший льодок запах чорнобривцями.

• 2.
А
Б
В

Позначте речення, яке є односкладним:
Всі глянули на схід сонця.
Голосне «Слава Господові!» прокотилося над рікою.
Там над зеленою пущею сяяло дивним вогнем від золотих хрестів січової церкви
(За А. Кащенком).
Г Жити — вітчизні служити.
Д Світ одразу потемнів у моїх очах (М. Стельмах),

• 3.
А
Б
В
Г
Д

Позначте
речення, яке е неозначено-особовим:
Сумом подихнуло тепер на козаків із Січового ковша.
Не плач, козаче, отаманом будеш.
Од колишніх козацьких куренів і сліду не стало.
Там уже помалу руйнують сторожові башти й огорожу (За А . Кащенком).
Дивлюся оце, дивлюся на гірку з вікна, та, мабуть, і собімайнукататися.

О 4. Позначте
просте речення, розставивши пропущені розділові знаки:
А Я дивлюся на небо та замислююся над ним і навколо мене починає кружляти
видіння казки.
Б Лебеді летять нижче розпатланих обвислих хмар і струшують на землю бентежні
звуки далеких дзвонів.
В Я придивляюся до лебединого маяння прислухаюся до їхнього співу і мені так хо
четься полетіти за ними.
Г От коли б якимось дивом лебеді послухали мене зробили круг над нашою хатою,
який би я був щасливий!
Д Іван дядька Миколи спускався із ковзанки на перевернутому догори ногами осліннику і вся гірка весело сміялася з нього (За М. Стельмахом).

• 1.А) Козаки вклонилися й почали хреститися. У реченні одно
рідні присудки — простий дієслівний і складений дієслівний,
другорядних членів речення немає. В інших речення є друго
рядні члени: Б — обставина давно; В — означення Д§і^ й ькіщ ,
обставина між .очеретами; Г — обставина недурно^так, додаток
X. запорожців; Д — означення
додаток чо^щ)брищд^ями.
• 2. В) В інших реченнях є граматичні основи — А: всі гляну
ли: Б: «Слава Господові!» прокотилося; Г: жити — служити:
Д: світ потемнів.
Ш 3. Г) Присудок уийнують, 3 особа множини; вся увага зосе
реджується на дії, а не на особі, що її виконує.' В інших ряд
ках — А: безособове речення; Б: узагальнено-особове; В: безосо
бове; Д: означено-особове.

ДОРЕЧІ
Безособове речення — односкладне ре
чення, в якому присудок означає дію або
стан, що відбуваються самі по собі, стихійно,
без активної участі особи. Підмета в таких ре
ченнях немає і не може бути.

О 4. Б)
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• 1.
А
Б
В
Г

Позначте речення, яке не є безособовим:
Над річкою вечоріє, прохолоднішає на ніч.
А зараз треба знайти якийсь сухостій та вечерю зварити.
Другого дня пішов до училища з тіткою Ялосоветою (За Г. Тютюнником).
Мені було ніяково від розповіді тітки Ялосовети та її підхвалювання (За Г . Тютюн
ником).
Д У кінці листопада зазиміло.

• 2. Позначте речення, в якому немає однорідних членів речення (розділові знаки про
пущено):
А Самі порепини в землі кругом чорніють і здається ніби й вони гарячим дишуть.
Б Лінійка затихла на плац виходили директор майстри викладачі всі ті що й зранку
(За Г . Тютюнником).
В Директор говорив довго про війну про тяжкий рік про велику надію (За Г. Тютюн
ником).
Г Ми вишикувалися на плацу вирівнялися гудемо веселенько (За Г. Тютюнником).
Д Я опинився перед поблідлою од страху і гніву матір’ю (М. Стельмах).
• 3.
А
Б
В
Г
Д

Визначте речення, у якому немає звертання (розділові знаки пропущено):
Щось ти Павлушо сьогодні наче рано зайшов.
Та ми діду тільки покуштувати абрикоси хотіли.
Встає знехотя Василь бо Павло прийшов.
Рано ще хлопці ще тільки півдругої (За Г . Тютюнником).
Скільки мріяв Василь про тебе рідний краю!

О 4. Позначте, у якому реченні немає вставних слів або словосполучень, речень (розді
лові знаки пропущено):
А Батько Богдана Лепкого був людиною освіченою і прогресивною він закінчив
Львівський університет класична філологія і теологія виступав з літературними
творами.
Б Не було здавалось такої літературної справи якою б Лепкий не володів добре.
В Коли Богдана Лепкого віддали до бережанської школи, батьки перебралися до глу
хого Коручина де як жартома казали тоді був кінець світу далі дороги не було.
Г Місяць звільна підпливав на небо і здавалось що справді сунеться не по вечірній
тихій блакиті а по дрімливій воді (Б. Лепкий).
Д Здавалось дорозі не буде кінця-краю.

• 1.В) Речення односкладне, означено-особове: (я ) пішов; особи не
має, але вона легко встановлюється з контексту (я, ти). Інш і ре
чення є безособовими, особи в них немає і не може бути, присуд
ки виражені безособовими дієсловами, інфінітивом та присудко
вими словами, особовими дієсловами в безособовому значення.
• 2. А ) Речення складне із вставним словом. Самі порепини в зем
лі кругом чорніють. і, здається, ніби й вони гарячим дишуть.
В інших реченнях є однорідні члені, які відповідають на одне
й те ж питання, відносяться до одного й того ж означуваного
слова — Б: директор, майстри, викладачі, всі; В: про війну, про
тяжкий рік, про велику надію; Г: вишикувалися, вирівнялися,
гудемо; Д: од страху і гніву.
ДО РЕЧІ
Звертання — це слово або словосполучен
ня, що називає особу чи предмет, до яких звер
тається мовець.

• 3. В) Звертання немає. В інш их реченнях звертання Павлушо,
діду, хлопці, рідний краю — кличний відмінок, виділяється ко
мами, називають особу чи предмет, до яких звертаються.
О 4. Г)
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• 1. Позначте речення, у якому при визначенні підмета допущена помилка:
А Федір Несторович озирнувся — з-за Макарової хати викочувалася хмара, вкрива
ючи галявину передчасними сутінками.
Б Скаженіючий вітер торгикав ворітьми, оббивав на акаціях руді плюсклі млиночки,
і вони хурчали в повітрі, як джмелі.
В А він з батьком вештався кругом копиці сіна, намагаючись удержати ‘ї ї вилами.
Г Але копичка таки перекинулась, і сіно цілими оберемками покотилося в грядки
(За Г. Тютюнником).
Д Люди дивуються, що я весела: надійсь, горя-біди не знала (Марко Вовчок).
• 2.
А
Б
В

Позначте речення, у якому неправильно визначені члени речення:
В степу запахла Еозв^РЗ^Щена^^меша^ земля.
Ж иття здавалося тоді .вічно щасливим.
У .ріллях порпалося гайвороння, з_улоговин, виглядали коїцов^ячі спини і підніма
лися пЕозо^і^юл^бі дими від. вогнищ ^астухів.
Г Корова йшла з пасьби додому повагом, немов з роботи (За Г. Тютюнником).
Д К р у г о м обняла його річка з зеленими плавашід^лозами й очеретами (П. Куліш).

• 3. Позначте, у якому реченні з прямою мовою неправильно розставлені розділові знаки:
А «Що це за дівчина? Де вона взялася в нашому селі?» — думав молодий Джеря,
надіваючи шапку і перекидаючи свиту через плече.
Б Микола тихо промовив: «А бодай тебе заціпило! Кричить, мов скажений, наче нам
позакладало вуха!»
В «Що ж буде далі зо мною?» — думав Микола. — «Невже колись і Нимидора почує
погане про мене на чужині? *
Г «Серце, козаче! — подумала Нимидора. — Твоє ласкаве слово, твої карі очі чогось
ніби стають мені за матір, за брата, за все, за все, що було мені на світі найлюбіше,
наймиліше» (За І. Нечуєм-Левицьким).
Д Цікаві панночки посаг розглядають, дивуються: «Ох, та яке ж оце хороше!..» (Мар
ко Вовчок).
Д Брюховецький сам не знав, чого злякавсь, так уже грішна душа його тривожи
лась.
— Хто ти такий?
— Той, кого тобі треба.

1.В) Підмет виражений словосполученням він з батьком. В інших
реченнях підмет, який відповідає лише на питання називного
відмінка (хто? що? ), якщо виражений іменником (або іншою
частиною мови, що виступає в ролі іменника) або займенником,
визначений правильно.
2. Б) Присудок у цьому реченні складений іменний здавалось щас
ливим. В інших реченнях члени речення визначені правильно.
3. В) Коли пряма мова розривається словами автора, то лапки не
закриваються і не відкриваються знову. Схема така: «П? — а.
— П?». В інших реченнях із прямою мовою розділові знаки роз
ставлено правильно.

ДО РЕЧІ
Складений іменний присудок складається з
дієслова-зв'язки (яка часто відсутня й замість
неї, як правило, ставиться тире) та іменної
частини, вираженої прикметником, іменни
ком чи іншою частиною мови.
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• *!. Позначте речення, у якому порівняльний зворот комою не виділяється (розділові
знаки пропущено):
А Плили хмарини немов перлини.*. (П . Тичина).
Б Посеред саду тополя вигналась у височінь як дівчина-підліток (Є. Гуцало).
В Мов бриль красується тугий шапкастий боровик біля старої сосни (М. Стельмах).
Г І голос мій як сурми мідь не може битви заглушить (В. Сосюра).
Д Корінчики цієї чудодійної рослини немов увібрали в себе дивовижну силу (Є. Шморгун).
• 2. Позначте рядок, у якому всі прикладки пишуться окремо:
А письменник/борець, храм/Святої Софії, учений/поліглот;
Б літописець/Нестор, пісня/шлягер, книга/бестселер;
В поет/класик, псевдонім/Леся Українка, учені/біологи;
Г річка/Дон, книга/І. Франка, місто/Полтава;
Д музей/квартира, хутір/Надія, драма/феєрія.
1
2
3
4

А Б В Г д

♦ 3. Установіть відповідність.
Вид обставини
1. причини;
2. міри і ступеня;
3. мети;
4. місця.

А
Б
В
Г
Д

Словосполучення
ще більше;
за щастям;
від радості;
здавна;
поблизу.

О 4. Позначте рядок, у якому порівняльний зворот виділяється комами (комою) (розді
лові знаки пропущено):
А Галявина була як райдужне око старого лісу (О. Донченко).
Б Вона говорила як по нотах.
В Я йду наче в сні вулицями прекрасного міста своєї мрії.
Г Агатангел Кримський як справжній
учений-політолог володів шістдесятьмамовами.
Д Багато міст Давньої Греції де ніби
жив Гомер сперечаютьсяза правоназиватися
його батьківщиною.

1. Д) Порівняльний сполучник немов (як, мов, ніби, наче, неначе
та ін.) входить до складу присудка, тому комою не відокремлюються. В інших реченнях порівняльні звороти (немов перлини,
як дівчина-підліток, мов бриль, як сурми мідь) виділяються ко
мами (чи комою).
2. Г) Дефіс не пишеться у прикладках, якщо при збігу двох
загальних іменників перший означає родове поняття, а дру
гий — видове. В інших рядках дефіс ставиться, якщо означу
ване слово і прикладка — загальні назви (письменник-борець,
учений-поліглот, пісня-шлягер, книга-бестселер, поет-класик,
учені-біологи, музей-квартира, драма-феєрія).
3. 1В2АЗБ4Д. Обставини причини відповідають на питання
чому? від чого? з якої причини? Обставини міри і ступеня — на
скільки? якою мірою? Обставини мети — для чого? з якою ме
тою? Обставини місця — де? куди? звідки?
4. В)
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• 1. Позначте рядок, у якому всі додатки прямі:
А причиною негараздів, осмислюється наукою, читати листа;
Б спілкуватися з другом, говорити слова, вирішував проблеми;
В популяризація спорту, життя людей, доходили згоди;
Г будують державу, культура спілкування, берегти пам'ять;
Д відображають умови, не знав дороги, купила морозива.
• 2. Позначте рядок, у якому всі прикладки беруться в лапки:
А лауреат/Державної премії ім. Т. Г. Шевченка, альманах/Світязь, озеро Синєвір;
Б картина/Вранішня тиша, псевдонім/Остап Вишня, річка/Ворскла;
В опера/Запорожець за Дунаєм, журнал/Дніпро, видавництво/Грамота;
Г дівчина/легенда, турнір/пам’яті В. Лобановського, стадіон/Олімпійський;
Д драма/феєрія/Лісова пісня, майстер/самоучка, Дунай/ріка.

О 3. Позначте речення, у якому слово «Світязь» виступає у ролі прикладки і береться
в лапки (розділові знаки пропущено):
А Світязь найбільше озеро в Україні розташоване на Волині.
Б Альманах Світязь оспівує устами поетів красу волинського краю.
В Щороку на березі озера Світязь відбувається традиційний фестиваль народної твор
чості.
Г Світязь озеро простягло свої сині води більше ніж на сім кілометрів.
О 4. Позначте рядок, у якому один прямий додаток, а другий — непрямий:
А залишити пам’ять, залишити людям;
Б слухати радіо, слухати одним вухом;
В виконувати роботу, виконувати завдання;
Г нагороджувати ветерана, нагороджувати медаллю;
Д шанувати старих, шанувати на сцені.

О 5. Позначте речення, у якому є обставина допусту:
А Треба постійно тренувати свої душевні та фізичні
сили.
Б Для щасливого довголіття треба тренувати свої душевні та фізичні сили.
В Свої душевні та фізичні сили треба тренувати ще більше.
Г Якщо хочеш бути здоровим, постійно тренуй свої душевні та фізичні сили.
Д Треба тренувати свої душевні та фізичні сили, незважаючи на відсутність часу.

• 1. Д) Прямі додатки виражаються формою знахідного відмінка
без прийменника та родового відмінка, якщо є заперечення (не
знав дороги) або коли дія переходить на частину предмета чи ре
човини (випила склянку молока). У сі інші додатки — непрямі.
# 2. В) Інші прикладки (загальні назви — дівчина-легенда, родові
й видові Дунай-ріка) пишуться через дефіс; якщо спочатку йде
видова назва, потім родова, прикладки пишуться окремо (річка
Ворскла).

ДО РЕЧІ
Не можна плутати знахідний відмінок (кого?
що?) з родовим (кого? чого?).

ДО РЕЧІ
У лапки беруться прикладки — назви газет,
журналів, мистецьких творів, фірм, установ,
пароплавів, якщо поряд немає слова імені,
пам'яті.

О 3. Б)
О 4 В)
О 5. Д)

Синтаксис і пунктуація І 53

КРОК 26
• 1. Позначте рядок, у якому граматично правильне продовження речення «Обираючи
майбутню професію, ...»:
А витрачається багато часу*
В зважайте на свої нахили та здібності.
В велике значення мають фізичні дані.
Г робиться значний крок у вашому житті.
Д ваш вибір не може бути лише даниною моді.
• 2. Позначте рядок, у якому граматично правильно утворені словосполучення:
А лікар по професії;
Б відправити по факсу;
В блукати по харківським вулицям;
Г виплатити по двісті гривень;
Д недбайливий по відношенню до свого здоров’я.
1
2
3
4

А Б В г Д

♦ 3. Установіть відповідність
Члени речення
А
1. присудок;
Б
2. додаток;
В
3. означення;
Г
4. обставина.
Д

між виділеними словами і членами речення:
Речення
Там, на землі, щось було рожеве, синє і зелене (Л. Костенко).
А ключі від щастя в наших руках (М. Стельмах).
Розумну річ приємно й слухать (Народна творчість).
Розумні вчаться для того, щоб знати (Народна творчість).
Справжня любов народжується тільки в серці, що пережило
турботи про долю іншої людини (В. Сухомлинський).

О 4. Позначте рядок, у якому граматично правильно побудовано речення:
А Директор наголосив на важливих моментах і узагальнив роботу конференції.
Б Зібравшись у вестибюлі, почалися стихійні збори.
В У газеті надрукували інтерв’ю відомого артиста, що його взяли напередодні виступу.
Г Учні вони часто не вміють уважно прочитати завдання, розібратися в ньому.
Д Проаналізуйте зроблені висновки попередніми учнями.
5.
Позначте словосполучення, у якому допущено помилку.
А згідно з принципами;
Г дотримуватися принципи;
Б наполягати на принципах;
Д слідувати принципам.
В зраджувати принципи;

ВІДПОВІДІ
• 1.Б) В реченні з дієприслівниковим зворотом основна дія, вира
жена присудком (зважайте) і додаткова дія, виражена дієпри
слівником (обираючи) повинні бути спрямовані на один і той
же об’єкт, особу. У цьому випадку — «ви». В інших варіантах
об’єкти різні, тому речення міститиме граматичну помилку.
• 2. Г) Інше повинно бути так: лікар за професією, відправити фак
сом, блукати харківськими вулицями, недбайливий щодо свого
здоров'я.
• 3.1А2ДЗБ4В. У рядку Г виділене слово розумні — підмет, вира
жений прикметником, що перейшов у іменник. Зверніть увагу
на рядок Д: виділене слово турботи {кого? що?) — знахідний
відмінок, а не називний. Тому це додаток, а не підмет.
О 4. А)

О 5. Г)
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КРОК 27
Ф 1. Позначте, яке серед складних речень безсполучникове (розділові знаки пропущено):
А У відсутності татка Нателла стає тут повноправною хазяйкою всього і рубленої
хати і ясного потоку і вкритих лісами гір.
Б Вилискують брили оброслі зеленим бархатом водяних мохів розпускається білим
шумовинням потік виграючи на сонці.
В Ласкавий милозвучний мов колискова пісня він її заколисує вечорами і він же
першим будить Нателлу вранці м’яко вплітаючись у розкіш дитячих снів.
Г Тримаючи глек у руці дівчатко легко стрибає з брили на брилу озираючи враніш
ній світ дикувато-ясними оченятами усміхаючись назустріч горам небу і сонцю (За
О, Гончаром).
Д Швидко заспокоївшись соловейко розщедрювався і без жалю розсипав навкруги
коштовні камінці-самоцвіти — свої пісні (За Б. Комаром).
# 2.
А
Б
В
Г
Д

Позначте, яке з речень не є безсполучниковим:
Дмухнув вітер над ставом — і сліду не стало (Т . Шевченко).
Гаї шумлять — я слухаю (77. Тичина).
Поглянув я на ягнята — не мої ягнята (Т . Шевченко).
Бачиш — полетів метелик.
Глянула привітно — заграло серце щемно в грудях.

Ф 3. Позначте рядок, у якому не ставиться двокрапка у безсполучниковому складному
реченні (розділові знаки пропущено):
А Ніхто не знає тільки баба та вся громада (Народна творчість).
Б І пам’ятаймо живемо лиш раз (М. Луків).
Б Прикмети настання дощової погоди ластівки низько літають, квіти закривають
пелюстки.
Г Як гуляв у себе в замку у ярмі стогнали люди (Леся Українка).
Д Люди повинні врешті-решт зрозуміти земля це їхня рідна домівка іншої не буде.

ВІДПОВІДІ
1. Б) Вилискують брили, оброслі зеленим бархатом водяних
мохів розпускається білим шумовинням потік, виграючи на
сонці. Дві граматичні основи, що вказують на складне речення;
дві частини, поєднані за змістом та інтонацією, без сполучника,
тому речення безсполучникове. В інших рядках — прості речен
ня, ускладнені однорідними членами, різними зворотами і т. ін.

ДО РЕЧІ
Безсполучниковим називається таке
складне речення, частини якого об'єднані
за змістом та інтонацією без сполучників чи
сполучних слів.

2. А) Це складносурядне речення зі сполучником і. В інших
випадках — безсполучникові складні речення, між частинами
яких є протиставлення, різка зміна подій, перше речення вка
зує на час або умову того, про що говориться в другому реченні;
друге речення наслідок дії першого, тому ставиться тире.
3. Г) Зміст однієї частини безсполучникового речення протистав
ляється другій. В інших реченнях ставиться двокрапка, тому
що друга частина доповнює, пояснює зміст першій або друга
частина вказує на причину того, що діється в першій.
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КРОК 28
1. Позначте речення, яке серед складних не є складносурядним (розділові знаки про
пущено):
А Розбила щука лід у ріках і крига попливла в море а по берегах річок ніжні верби
й лози над водою і в воді радували людську душу (О. Довженко).
В Сніг відразу замів їхні сліди і ніким не помічені вони промчали понад берегом ріки
а під ранок по льоду перемахнули на той бік (В. Малик)*
В На цих тремтливих струмочках трималося селянське життя і коли вітряки махали
крилами то в селі й пісні веселіше співались (М. Стельмах).
Г Він сердився на себе й 'на дівчину відводив її од очей а вона знову з’являлася
і довкола нього неждано дзвенів то дівочий сміх то смуток учорашньої пісні
(М. Стельмах).
Д Стоять верби опушені зелененьким листям і здається чують сплески журавлиних
сурем у піднебессі... (Є. Гуцало).
2. Позначте, яке із складносурядних речень складається з трьох частин (розділові зна
ки пропущено):
А 3 цією приязню і сільську школу закінчив та й пішов учитися далі а вона залиши
лася вдома біля матері в п’ятнадцять років стала найкрасивішою дівчиною у селі
(М. Стельмах).
Б 3 того дня незвична приязнь ворухнулася до дівчинки і він почав захищати її від
шкільних негод (М. Стельмах).
В Співали ж усі разом і тоді можна було крадькома смикати дівчаток за кіски
(М. Стельмах).
Г Сонце стало височенько і пригрівало в спину а земля була холодна і від неї потерпли підошви та зробилися як дерев’яні (За Г. Тютюнником).
Д Короткий свист солов’я і ось співуча намистинка уже вискакувала з дзьобика
і стрімко летіла над лісом а за нею вискакували такі ж самі намистинки і всі вони
нанизувалися у невидимий разок (За Б . Комаром).
3. Позначте складносурядні речення, між частинами якого ставиться тире (розділові
знаки пропущено):
А Наш народ через віки проніс високе мистецтво вишивки і навіть сьогодні в деяких
родинах дівчата вишивають свої весільні рушники.
Б І розійдуться тумани і на світі буде ясно (П. Тичина).
В Уже й череда пройшла і тільки шляхом плуганились дві корови одбившись од че
реди (І. Нечуй-Левицький).
Г Зумійте жити і будете живі (І. Франко).
Д На хвилину раптом стихли голоси й замовк оркестр.

ДОРЕЧІ
Складносурядне речення — це складне ре
чення, у якому частини рівноправні за зміс
том, пов'язані сполучниками сурядності: /, й,
та, але, проте, зате, аби...аби, хоч і т. ін.

1. В) Частини складного речення нерівноправні за змістом і поєд
нуються сполучниками підрядності (коли, то).
2. Г) Речення складається з трьох частин: Сонце стало височень
ко і пригрівало в спину, а земля була холодна, і від неї потерпли
підошви та зробилися як дерев’яні. Речення А , Б, В мають по
дві частини, Д — 4.
3.Г)
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• 1. Позначте рядок, у якому речення складнопідрядне:
А Втрачаючи свій царський дрімотний спокій, соняшники зненацька оживали
(За О. Гончаром).
Б Дорога покрутішала, коні, напружуючись, захропіли, і всім довелося встати
(За О. Гончаром).
В Там, де проходили дівчата, з соняшниками творилося щось дивовижне (За О. Гон
чаром).
Г Меланія не йшла, а ніби напливала із золотого духмяного моря, гордо випростав
шись, легко й ритмічно подзвонюючи в свої золоті литаври (За О. Гончаром).
Д День обіцяв бути сонячним безвітряним — сонце на заході було спокійно-жовтаве,
не червоне.
# 2. Позначте речення, яке не є складнопідрядним з підрядним означальним:
А Є щось урочисте і разом з тим суворе, вічне, невпинне, могутнє, що примушує тебе
подумати про вічність буття (Г. Тютюнник).
Б Тишу порушував крик воронячих зграй, що з шумом пролітали мимо підвід
(За Г. Тютюнником).
В Про нашу ж поетесу можна сказати, що вона разом зі своєю поезією народжена
була морем народного життя (О. Гончар).
Г Пройшовши половину щоденної дороги, сонце купало ясні промені в річці, що
прудко звивалась між кручами (Л. Дем’ян).
Д Небо, що його засіяли зорі, чудово заблищало (За І. Нечуєм-Левицьким).
О

3. Установіть відповідність.
Речення
Вид підрядного
А Він працював бадьоро, хоч втома вже брала своє.
1. означальне;
Б Приміщення було переповнене, так що ніде було голці
2. з’ясувальне;
впасти, не те що чоловікові зайти.
3. умови;
4. наслідку.
В Якби я турбувався лиш про себе, вже б онімів давно од
самоти (Д. Павличко).
Г Добре тому, в кого душа не з лопуцька.
Д Як не порадіти за ту людину, що загублену радість
знайшла (За В. Сосюрою).

1
2
3
4

А Б В Г Д

І ВІДПОВІДІ
1.В) Це складнопідрядне речення, яке складається з головної
частини (там,., з соняшниками творилося щось дивовижне) та
підрядної (де проходили дівчата), що приєднується до голо
вного сполучним словом де. Речення А, Г — прості ускладнені,
Б — складносурядне, Д — безсполучникове.

до РЕЧІ
Складнопідрядним називається складне
речення, частини якого синтаксично нерів
ноправні (одна частина підпорядкована ін
шій) і з'єднані сполучниками підрядності або
сполучними словами.

2. В) Це речення з підрядним з’ясувальним, тому що відповідає
на питання що?, розкриває, пояснює зміст головного, підрядне
речення відноситься до дієслова сказати. Всі інші — підрядні
означальні, що відповідають на питання: могутнє (яке?), зграй
(яких?), в річці (якій?), небо (яке?), пояснюють одне слово в го
ловному.
3.1Д2ГЗВ4Б
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КРОК ЗО

І
• 1. Позначте речення, яке не є складнопідрядним з кількома підрядними:
А Відомо лише, що колишній козак Харківського полку Климовський заснував на
Харківщині село Припутні, що в нього була там величезна пасіка, що він любив
спостерігати за життям бджіл (За М. Слабоиіпицьким).
В А ще відомо, що до нього на пораду завжди приходили односельці, які високо ці
нували його мудрість (За М. Слабоїипицьким).
В У філософському трактаті Семена Климовського говорилося про ті несправедли
вості, які панують у державі, про те, що на кожному кроці в ній пригнічується
правда (За М. Слабоїипицьким).
Г А по якомусь часі біля пасіки почали селитися люди, й виросло село, яке сам поет
назвав щасливим — у ньому панували мир, спокій і злагода (За М. Слабошпицьким).
Д Сідай, дівчино, та розкажи нам про себе, звідки ти родом, як сюди забрела.
• 2. Позначте речення, яке є складнопідрядним з кількома підрядними (розділові знаки
пропущено):
А І вечірнє сонце вдарило раптом у наші вікна які зовсім не були зачинені віконни
цями і поранило їх (В. Шевчук).
Б Хазяйка хоч було тепло напинала на плечі кожух що постійно чомусь сповзав (За
М. Коцюбинським).
В Вона все співала та співала доки не сховалась на леваді у вербах блиснувши черво
ними стрічками (За І. Нечуєм-Левицьким).
Г Спочатку я просто жахався цієї картини а потім поволі зник як солдат на війні
звикає до грому гармат (О. Довженко).
Д Уночі Андрій довго не міг заснути бо в хаті було видно од великих зірок на небі...
(Г. Тютюнник).
3. Позначте складнопідрядне речення з послідовною підрядністю:
А Якщо ти чимось не сподобався другові, якщо через тебе страждають батьки, якщо
тобою невдоволені вчителі, ти теж повинен бути невдоволений собою (3 журналу).
Б Просихали комиші і прибережні лози, і зелена діброва ген на тій горі, що бурим
ведмедем лягла в ріку, бо втомилася (Г. Тютюнник).
В Це верба цвіте, нагадуючи, що весна вже не за горами, що невдовзі настане онов
лююча пора повсюдного цвітіння (3 журналу).
Г У відкритому полі видно, як летять у вирій журавлі, як сумує на самотній деревині
сіра ворона, загорнута в чорну хустину (В. Гжицький).
Д Дмитрові Івановичу здалося, що він ішов сюди не випадково, що на нього це озерце
чекало (Ю. Мушкетик).
1. Г) Це речення зі змішаними видами зв’язку — підрядним,
сурядним і безсполучниковим: перша і друга частини — речен
ня з’єднані за допомогою сполучника й, друга і третя части
ни — підрядний зв’язок за допомого сполучного слова яке, тре
тя і четверта частина — безсполучниковий зв’язок. Інші речен
ня — складнопідрядні з кількома підрядними.
А [ * ], (щоГ
, (що) — однорідна підрядність;
г
уі
♦
Б [ ], (що), (які) — послідовна підрядність;
г~ ?
і-------¥
В [ (які), ...], (що) — неоднорідна підрядність;
І

ф

^

Д [ ], (звідки), (як) — однорідна підрядність.
2. Б) Хазяйка, хоч було тепло, напинала на плечі кожух, що пос
тійно чомусь сповзав. Це складнопідрядне речення з кількома
у п і— ?
підрядними — неоднорідна підрядність [ (хоч) ], (що).
3. Б)
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• 1. Позначте речення, яке не є складним з різними видами зв’язку:
А Художниця знайшла барви, щоб змалювати поетичний образ землі, яка ще оповита
сизим ранковим туманом, яка подекуди вже виграє кольорами веселки (За Д. Сте
повиком).
Б Обізвалися пташки: десь цьомкала кропив’янка, закувала віщуня-зозуля, в кущі
біля самого вікна защебетав соловейко, а там в тумані, мов скрипочка заграла, на
різні лади та голоси заспівали сотні тисяч пташок (П. Мирний),
В Щоб підтримати новонародженого бога, люди співали колядки — пісні, величальні
Сонцю, Місяцю, всім небесним богам, поздоровляли одне одного, ходили від хати
до хати із величезною семикутною зіркою, всередині якої горіла свічка, і це озна
чало, що нове сонце заходить у кожний дім (Л. Іванникова).
Г Сива пелена заслала поле, й ця пелена схожа на м’якенький, розсіяний у повітрі
попіл, що тремтить, коливається, перебуваючи в постійному незбагненному русі
(в. Гуцало).
Д Коли ж, нарешті, надійшов час знову вирушати в дорогу, гостинні селяни поціка
вилися: чим би могли вони віддячити щедрому співакові? (В. Скуратівський)
О 2. Позначте складне речення з різними видами зв’язку, у якому неправильно розстав
лені розділові знаки:
А До цього страшного вечора він мав дуже багато любові: і до вірних дівочих очей,
що чаїли в собі знаду і чари, і до сивої мудрості, в надбрів’ї якої сходилося два
віки, і до материнства, що біля перст несе не білі вузлики, а наше майбутнє, і до
того далекого орача, що під обрієм ішов за плугом, і до тієї жниці, що тримала
на руках снопи і літо, і до тих лелек, які вдосвіта будили його або він будив їх
(М. Стельмах).
Б Данило любив, як, вигинаючись, б’ючи на сполох, аж до самого неба половіли
ниви, і мав радість, коли червень клав сивину на жито, а золотінь — на пшеницю;
він любив, коли вдосвіта липень клепав коси, коли серпень цілими днями сіяв у
землю зерно і надії, а вересень стишував напівсонну пісню джмеля (М. Стельмах).
В Це все, що було його, — вже не його, і вже не господарем він іде по землі, а спо
лоханою тінню, яку лякає спів води в корінні і сплеск весла в татарському броді
(М. Стельмах).
Г Він любив, як літні вечори бриніли маківками, а осінні — тримали в підволохачених гніздах зорі; він любив пахощі свіжого хліба, і золоту задуму соняшників;
довірливий і вразливий він бентежно прислухався до чийогось життя і до плину
води, що жебонить і грає в корінні і до всієї хліборобської сторони, що тримається
на сивому житі і на добрих спокійних орачах (М. Стельмах).
Д Коли трапилось крушення поїзда під Бахмачем і клітка мандрівного звіринця зла
малась, виплигнув він на волю, глянув навкруги і так йому, очевидно, стало пога
но, так огидли глядачі і укротителі, і все на світі, — очевидно, він махнув на все
та й подався на Десну знайти собі хоч трохи відпочинку (О. Довженко).

• 1. А) Це речення складнопідрядне з кількома підрядними
[ ], (щоб), (яка), (яка) (послідовна підрядність поєднується з од
норідною).

О 2. Г)
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Тема 5. Стилістика

КРОК 32
• 1.
А
В
В
Г

Позначте слова та вирази, які можуть уживатися в розмовно-побутовому стилі:
згідно з наказом, прошу надати, відповідальність покладається на;
грайливо-ніжний, найцікавіші сни, пурхав, як метелик;
ледве причвалав, викликала історична, чого втелющився;
нерівномірне природне залягання, розподіл прісних глибинних вод, незбалансованість попиту та його задоволення;
Д упованіє на Господа, піст, почитаніє книжне.

• 2. Позначте, до якого стилю мовлення належить цей уривок:
Сяяло сонце, і земля блищала. Набігали хмарки, скидаючись то на білих гусей, то
на кучерявих баранців, і скрізь лягли косуваті рухомі тіні. Йому вважалося: хмар
ки — це худоба сонця. Сонце виганяє свою худобу, а вона розбродиться чередами. Сонце
пасе її в небі, як він гусей на землі. Вражений тим, що сонце — пастух! — втупився
оченятами ввись, про все забувшись (Б. Харчук).
А розмовно -побутового;
Б художнього;
В публіцистичного;
Г наукового;
Д конфесійного.
• 3. Позначте речення, яке належить до офіційно-ділового стилю:
А Аудіювання передбачає три взаємопов’язаних види сприймання тексту: глобальне,
докладне, критичне.
Б Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх
сферах суспільного життя на всій території України (Конституція України).
В Мова — це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам’ять,
найцінніше надбання віків (О. Гончар).
Г Мово! Мудра Берегине, що не давала погаснути земному вогнищу роду нашого і
тримає народ на небесному Олімпі волелюбності, слави і гордого духу (К. Мотрич).
Д Отче наш, що єси на небесях! Да святиться ім’я твоє... (Євангеліє).

ВІДПОВІДІ І
ДОРЕЧІ
Розмовно-побутовий стиль використо
вується у повсякденному спілкуванні людей.
Існує здебільшого в усній діалогічній формі.
Для розмовно-побутового стилю характерні:
загальновживана, побутова, просторічна лек
сика; наявність експресивних засобів мови
(звертань, вигуків, часток, фразеологізмів);
речення здебільшого прості, неускладнені,
часто неповні.

ДОРЕЧІ
Офіційно-діловий стиль використовують
у текстах законів, указів, статутів, у правилах,
постановах, резолюціях, наказах, розпоряд
женнях та інших ділових паперах.
Для офіційно-ділового стилю характерне
чітке формулювання думок, використання
мовних штампів, однозначність, неемоційність. Переважає абстрактна лексика, прості
речення, ускладнені зворотами й однорідни
ми членами речення.
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• 1.В) Уж иті слова просторічні, з грубуватим відтінком. Слова,
які у рядку А — мовні штампи, характерні для офіційно-ді
лового стилю; у рядку Б — епітети, порівняння (художні засо
би), характерні для художнього стилю; у рядку Г — спеціальні
терміни, характерні для науки географії, економіки; у рядку
Д — спеціальна лексика, старослов’янізми, пов’язані з релігією,
характерні для конфесійного стилю мовлення.
• 2. Б) У тексті багато порівнянь, метафор (худоба сонця, сонце
пасе)у зменшувально-пестливих слів; відсутні терміни, мовні
штампи. Отже, текст належить до художнього стилю.
• З.Б) Це уривок з державного документа, у якому багато суспіль
но-політичної лексики (функціонування, у сферах, розвиток,
суспільного та ін.), зберігається певна форма статті Конституції.
Речення А — з наукового стилю, В — публіцистичного, Г — ху
дожнього, Д — конфесійного.

• 1. Позначте, до якого типу мовлення належить текст, у котрому: що-небудь доводять,
пояснюють, відстоюють думку; розглядають питання, яке не має однозначної відповіді;
складається з тези, аргументів та висновку:
А роздум;
Г розповідь з елементами роздуму;
Б опис;
Д опис з елементами розповіді.
В розповідь;
• 2. Визначте, до якого типу мовлення належить висловлювання, у котрому подається
словесне зображення предмета, вказується на його ознаки (загальні та часткові):
А опис;
Г роздум;
Б опис з елементами роздуму;Д розповідь з елементами опису.
В розповідь;

О 3. Позначте, до якого типу мовлення належить висловлювання, у якому послідов
но викладаються події, факти, є експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація,
розв’язка:
А розповідь;
Г розповідь з елементами роздуму;
Б опис;
Д опис з елементами розповіді.
В роздум;
О 4. Позначте, який із уривків належить до типу мовлення роздуму:
А Знаючи, що живі клітини містять багато вуглецю, вчені припустили, що вулканіч
ний вуглець у результаті складних реакцій може утворювати складні органічні
молекули (За К. Сар’яновим).
Б Нині на Землі існує кілька сотень активно діючих вулканів. Це вулкани, що так
чи інакше виявили себе протягом історичної епохи (За К. Сар’яновим).
В Життя виникло у первісному океані... Існують й інші версії виникнення на нашій
планеті живого. Наприклад, вірусна або космічна. А чи могло б життя зародитися
у... вогні? Через діючі вулкани? (За К. Сар’яновим)
Г ...Вулкани, віднесені до згаслих, насправді все ще перебувають у летаргічному сні,
і
ніхто не знає, коли вони прокинуться. Більшість вулканів земної кулі розташовані
в береговій зоні Тихого океану, у «вогненному кільці» Землі (За К. Сар’яновим).
Д У парку висаджено дерева місцевих порід та екзотичні рослини з усього світу,
які створюють затишок та дають влітку прохолоду відвідувачам. Алеї прикрашено
чарівними статуями античних богів і богинь, які виготовили найкращі скульптори
Італії (За Г . Хробаком, П. Заграничним).
• 1. А) Саме роздум передбачає тричленну структуру, має на меті
в результаті висунення тези, наведення аргументів, фактів, до
казів прийти до певного висновку.
• 2. А) Опис передбачає показ даних предмета — його розмір,
колір, матеріал, властивості і т. ін.
О З.В)

О 4. В)
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Тема 6. Лінгвістика тексту

КРОК 34

• 1. Позначте рядок, у якому висловлена основна думка тексту:
У кожної людини є доля. Є вона і у землі, народу, нації, держави. Над кожним із нас
тяжіє найвищий Закон Справедливості, однаковий і в Космосі, і на Землі. Суть його
в тому, що кожен зрештою одержує по заслузі. Тобто, чинячи добро чи зло, лей /іогарапляємо під певні закони, що діють бумерангом (К. Мотрин).
А Треба остерігатися найвищого Закону Справедливості.
Б Земля дуже тісно пов’язана з Космосом, впливає на нього.
В Доля є у всіх — і в людей, і в народів, і в Землі.
Г Вчинки людини — добрі чи злі — обов’язково впливають на її долю.
Д Треба знати закон бумеранга.
• 2. Позначте рядок, у якому є лексико-граматичні зв’язки в поданому тексті:
Тяжкі провини предків можуть вплинути і на долю нащадків. Добродіяння ж роблять
славу родоводу. Поки вина предків не буде спокутувана корисними вчинками нащад
ків, страждатиме ціле родове дерево. Або, як каже наш народ, «увесь рід нещасливий».
Нещасливі родини чи роди — то гіркі плоди з тої ниви, яку засівали злом далекі чи
близькі прабатьки (К. Мотрич).
А тяж кі — добродіяння — славу — страждатиме — нещасливий — гіркі — злом;
Б провини предків — вина — добродіяння — корисні вчинки — родове дерево — ро
дини — роди — прабатьки; або — як-то — яку;
В тяж кі провини — добродіяння, предки — нащадки, родини — роди;
Г і — ж — не — або — як — то — з — яку — чи;
Д можуть вплинути — роблять — не буде скокутувана — страждатиме — каже — засівали.
О 3. Позначте рядок, у якому правильно визначено основний зв’язок між реченнями
у складному синтаксичному цілому (у надфразовій єдності):
У своєму житті людина наче рухається по спіралі, де на кожному новому витку
пожинає результати того, що вчинила на попередньому. То мовби велика реєстрова
книга, де «записано» все. Згадаймо біблійний сюжет про Ангела-Хранителя, який за
носить до Книги Небесного суду про людину все, що вона скоїла на своєму віку доброго
чи поганого ( К. Мотрич).
А перспективний;
Г паралельний;
Б ретроспективний;
Д дистантний.
В послідовний або ланцюговий;

ВІДПОВІДІ
• 1.Г) Всі інші тези є частковими (А, Б) або й мало пов’язаними
з основним (Б, Д).
• 2. Б) Лексико-граматичними засобами зв’язку є повтори, спільнокореневі слова, синоніми, сполучники. У рядку А — емоційно
забарвлені слова з тексту, В — антоніми, Г — сполучники, час
тки та прийменники, Д — присудки.
О З.Г)
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Тема 7. Орфоепія

КРОК 35

• 1.
А
Б
В
Г
Д

Позначте рядок, у якому дж і дз у всіх словах позначають два звуки:
джміль, дзеркало, ґедзь;
підземний, підживити, надзвуковий;
кукурудза, дзвін, надземний;
дзбан, відзнятий, надзвичайний;
джаз, віджатий, джерело.

• 2.
А
Б
В

Позначте рядок, у якому допущено помилку у вживанні ґ і г:
ґазда, ґава,ґанок;
Г ґрунт, ґудзик, ґатунок;
ґвалт, ґедзь, ґелґіт;
Д ґуля, ґучний, ґуси.
ґлей, ґніт, ґречний;

• 3.
А
Б
В
Г
Д

Позначте рядок, у якому в словах не наближається [еи] і [ие]:
зам...сти, ім...на, харків’ян...н;
т...рплять, свистітимуть, крут...ш;
міл...на, п’ят...ро, промов...стий;
с...рце, сл...зько, Волинський;
ст...хнути, використаний, люб...мо.

С 4.
А
Б
В

Позначте рядок, у якому допущено помилку у фонетичній транскрипції:
[молод’ба];
Г [ніхт’і];
[вокзал];
Д [вохки^й].
[прбз’ба];

О 5.
А
Б
В

Позначте рядок, у якому підкреслена буква позначає той самий звук у всіх словах:
сіль, сяйво, просьба;
Г хиба, хвалити, схотіти;
симфонія, фонограма, хвіртка; Д робиться, тюль, стілець.
козак, скупатися, вокзал;

О б.
А
Б
В
Г
Д

Позначте, у якому рядку в коренях дієслів в усіх словах пишеться и:
заб...ру, підст...лити, вит...рають;
заб...раю, перет...рати, завм...рав;
вит...раємо, заст...лати, заб...ремо;
заст...лив, вип...ру, переб...рати;
вист...лала, відт...р, підб...ру.

• 1. Б) дж і дз позначають два звуки на межі префікса й коре
ня — підземний, підживити, надзвуковий. В інших випадках
(у коренях) дж і дз позначають один звук.
• 2. Д) Правильно гучний, гуси. В інших випадках у словах пи
шеться ґ.
• 3. Г) Серце, слизько, Волинський. Не наближається [еи], [и6],
якщо знаходиться під наголосом. У ненаголошених позиціях
[еи], [и*].
О 4. Б)
О 5. В)
О 6. Б)
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Тема 8. Орфографія

КРОК 36
• 1.
А
Б
В
Г
Д

Позначте, у якому рядку є слова з префіксом при-:
пр.,.красно, пр...добрий, пр...дивно;
пр...дмет, пр...гарний, президент;
пр...м’єра, пр...поганий, пр...мія;
пр...мило, пр...дки, прецедент;
пр.. .славний, пр...глушений, пр...зидія.

• 2. Позначте рядок, у якому в слові допущена помилка в чергуванні приголосних:
А (у) книзі, (в) річці, Ользі;
Г (у) стрісі,мащу,кошу;
Б (у) Празі, (на) мусі, (у) горосі;
Д ношу,сиджу, (на) нозі.
В саджу, їзджу, мажуть;
• 3.
А
Б
В
Г
Д

Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з префіксом с-:
(з, с)казано, (з, с)цілити, (з, стверджувати;
(з,с)косити, (з, с)хований, (з, с)палити;
(з, с)шити, (з, с)фотографувати, (з, с)сунути;
(з, с)творено, (з, с)чистити, (з, ^характеризувати;
(з, с)питати, (з, с)цідити, (з, с)хитрити.

О 4.
А
Б
В
Г
Д

Позначте рядок, у якому не всі слова з префіксом при-:
пр...кмета, пр...нтер, пр...вокзальний;
пр...судок, пр...з, пр...крашений;
пр...рода, пр...ємний, пр...значення;
пр...мружити, пр...бічник, пр...тишений;
пр...крий, пр...стол, пр...м’єра.

О 5. Позначте рядок, у якому правильно відбулося чергування при творенні із суфікса
ми -ськ-, -ств-:
А пражський, боягузство, одесський;
Б братський, студенський, казаський;
В бугський, острогський, парижський;
Г чеський, запорізький, ткацький;
Д юнацький, козацький, туриський.

• 1. Д) Преславний, приглушений президія. Приглушений означає
неповну дію, тому префікс при-. У всіх інших словах префікс
пре- вживається переважно в якісних прикметниках і прислів
никах для вираження найвищого ступеня ознаки. У словах ін
шомовного походження: предмет, президент, прем’єра, премія,
прецедент.
• 2. В) Помилка допущена у слові їжджу. Основні чергування при
голосних у коренях слів: г — ж — з, к — ч — ц, х — ш — с,
д — дж> з — ж, ст — щ, с — щ та ін.
• 3. Б) Префікс с- пишеться перед к, п, т, ф, х . Перед іншими при
голосними пишеться префікс з-.
О 4. Д)

О 5. Г)
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• 1. Позначте рядок, у якому в усіх словах відсутній м’який знак:
А камін...чик, мен...ший, (у) бал...ці;
Г лял...чин, сер...йозний, батал...йон;
Б дон...чин, (у) скрин...ці, кач...ці;
Д ін...ший, вибач...ся, Гал...чин,
В їдал...ня, вишен...ці, барабан...щик;
• 2. Позначте рядок, у якому немає слів з апострофом:
А кур...йозний, б...юст, Мар...яна;
Г Лук...ян, міжгір...я, возз...єднання;
Б моркв...яний, духм...яний, Св...ятослав; Д
мавп...ячий, розв...язка, св...ятковий.
В зв...язати, В...ячеслав, черв...як;
О 3. Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається подвоєння:
А стросо...я, Ге...адій, свяще...ик;
Г розчарова...ий, приглуше...ий, па...а;
Б ва....а, щоде...ик, качи...ий;
Д підвіко...я, солов’ї...ий, попідти...ю.
В письме...ик, завда...я, навма...я;
О 4. Позначте рядок, у якому усі слова пишуться з м’яким знаком:
А сан...чата, тон...ший, брин...чати;
Б різ...бяр, вір...те, жен...шень;
В бджіл...ництво, вітал...ня, ател...є;
Г біл...ченя, щас...тя, україн...ський;
Д середн...овіч...ний, ковз...кий, бояз...кий.
О 5. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом:
А пів...ялинки, цв...ях, завір...юха;
Б пан...європейський, пост...ядерний, дієт...їдальня;
В хом...як, різдв...яний, тьм...яний;
Г торф...яний, верб...я, гар...ячий;
Д дит...ясла, транс'європейський, духм...яність.
О 6. Позначте рядок, у якому не відбувається подвоєння чи подовження -нн-:
А зран...я, страшне...ий, віддзеркаленая;
Б старан...ий, ман...ий, невблаган...ий;
В письмен...иця, ан...али, священ...ий;
Г пан...о, пен...і, зроблен...ий;
Д печен...ий, ЗДІЙСНЄН...ИЙ, ОСВЯЧЄН...ИЙ.

• 1.А) камінчик, менший, у балці, тому що в буквосполученнях
нч, нш, нщ ь не ставиться. Не ставиться ь і в буквосполученні
-лц- і под, що походять з -лк- (балка)у якщо в називному відмін
ку в цьому слові немає ь. В інших рядках: доньчин (бо донька),
у скриньці (бо скринька), качці; їдальня (після м’якого л пе
ред іншим м’яким: вишеньці (бо вишенька), барабанщик (нщ);
ляльчин (бо лялька); серйозний, батальйон; інший (-нш-), ви
бачся, Гальчин (бо Галька — ім’я).
• 2. Б) Морквяний, духмяний, Святослав, тому що апостроф не ста
виться перед я, ю, є, ї після б, п, в, м, ф, якщо перед цими при
голосними стоїть інший приголосний, що належить до кореня
(крім р). В інших рядках: курйозний, бюст, Мар'яна, зв'язати,
В ’ячеслав, черв'як; Лук'ян, міжгір'я, возз'єднання; мавпячий,
розв'язка, святковий.
О 3. В)

О 5. Б)

О 4. В)

О 6. Д)

Орфографія
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• 1. Позначте рядок, у якому допущено помилку в написанні слів з частиною пів-:
А з’їсти пів’яблука, об’їздити пів-Європи;
Б написати пів аркуша, насипати пів,ящика;
В налити піввідра, вимити піввікна;
Г зайняти пів’юрти, пройти півсвіту;
Д згризти півогірка, прикрасити пів’ялинки.
• 2. Позначте рядок, у якому всі слова в називному відмінку мають у корені літеру е:
А будня, оцту, пальця;
'
Г червня, вулиць, липня;
Б січня, криниць, тижня;
Д човна, лисиць, серпня.
В грудня, тривог, гребель;
• 3. Позначте рядок, у якому в усіх словах пишеться и:
А оп...ра, орнам...нт, т...пер;
Г к...шеня, л...ман, м...нуле;
Б хр...бет, м...тан, б...тон;
Д л...вада, з...ніт, ок...ан.
В д...ван, директор, м...лодія;
О 4. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з літерою и:
А пов...ні, бер...гти, ст....повий;
Б тр...мати, професійний, ш...рокий;
В тр...нувати, покл...к, серпневий;
Г бл...скучий, дивуватися, д...мар;
Д зупинитися, р...бро, Т...ЧІЯ.
О 5. Позначте рядок, у якому чергуються о, е у відкритих складах з і у закритих складах:
А кіт, бір, хміль;
Г папір, холод, переполох;
В повінь, сон, ожеледь;
Д колір, верба, полон.
В нога, мороз, вільний;
О 6. Позначте рядок, у якому в усіх словах іншомовного походження пишемо і:
А Ч...лі, Ф...джи, Ч...кого;
Б Д...дро, Т...роль, Вірдж...нія;
В Берл...н, Каліф орнія, Сін гап ур;
Г Мадр...д, Р...м, Гр...мм;
Д Р...га, Тр...нідад, Тр...полі.

И

ДО РЕЧІ~~~

Якщо слово починається на я, ю, є,ї, то перед
ним ставиться апостроф (пів'ящика).

• 1.Б) Частина пів- із загальними словами пишеться разом, крім
власних назв (пів-Європи, пів-Харкова), з якими пишеться через
дефіс.
• 2. А) Будень, оцет, палець; е в корені пишеться тоді, коли
в інших формах слова випадає; и пишеться тоді, коли звук не
випадає в інших формах та сполуках -р и -ли
• 3. Г) Кишеня, лиман, минуле. Це слова, які можна перевірити
тільки за словником. В інших рядках: опера, орнамент, тепер;
хребет, метан, бетон; диван, директор, мелодія; левада, зеніт,
океан. Серед цих слів багато запозичених.
О 4. Г)
О 5. А)

О 6. В)
Орфографія

• 1. Позначте рядок, у якому є виняток при творенні іменників із суфіксом -ин (а):
А козацький — коза...ина, батьківський — батьківщина;
Б наддніпрянський — Наддніпрянщина, галицький — Галичина;
В вінницький — Вінни...ина, Чернігів — Чернігів...ина;
Г Борова — Борів...ина, Полтава — Полтавщина;
Д Херсон — Херсонщина, Суми — Сум...ина.
• 2. Позначте рядок, у якому не відбувається подвоєння або подовження:
А л...яний, ГеНщадій, знан...ь;
Б стат...ей, с...авці, бов...аніти;
В жит...ів, почут...ів, знаряд...ь;
Г прилад...ь, узліс...ь, узвиш...;
Д суд...ів, стат...ею, питан...ь.
О 3. Позначте рядок, у якому не відбувається подвоєння або подовження приголосних:
А страшне...ий, здорове...ий, широчйн...ий;
Б здійснен...ий, невблаган...ий, непрощен...ий;
В здійснен ...ий, НЄОЦІНЄН...ИЙ, непрощен...ий;
Г благословен...ий, блажен...ий, вогнен...ий;
Д божествен...ий, спасен...ий, мерзне...ий.
О 4. Позначте рядок, у якому у всіх словах іншомовного походження відбувається по
двоєння:
А ем...іграція, груп...а, шос...е;
Б ан...отація, клас..., хоб...і;
В ін....овація, гол...андський, марок...анець;
Г мул...а, інтермец...о, лібрет...о;
Д піц...а, нет...о, брут...о.
О 5. Позначте рядок, у якому допущено орфографічну помилку у словах іншомовного
походження:
А авеню, бюджет, бюро;
Г ад’ютант, ін’єкція, кон’юнктура;
Б інфляція, етюд, манікюр;
Д джентльмен, жюрі, резюме.
В альянс, віньєтка, досьє;

• 1.Б) Галицький — Галичина, з одним ч як виняток, група при
голосних -цьк змінюється в -чч- при творенні іменників із суфік
сом -ин(а). За допомогою -чч- та -щ- творяться й інші іменники
подібного типу: Наддніпрянщина, козаччина, батьківщина, Він
ниччина, Чернігівщина, Борівщина, Полтавщина, Херсонщина,
Сумщина.
• 2. Г) Приладь, узлісь, узвиш — не відбувається подовження,
тому що приголосні подовжуються перед я, ю, і, є в іменниках
середнього роду II відміни, крім родового відмінка множини,
а в цьому випадку всі слова в родовому відмінку множини. Якщо
в родовому відмінку множини такі іменники закінчуються на
-іву подовження зберігається (життів, почуттів). У деяких
іменниках І відміни в родовому відмінку множини із закінчен
ням -ей подовження не зберігається (статей). В інших рядках:
лляний, Генпадій, знань; статей, ссавці, бовваніти; життів,
почуттів, знарядь; суддів, статтею, питань.

О 3. В)

О 4. В)

О 5. Д)
Орфографія

КРОК 40
• 1. Позначте речення, у якому в слові пишеться префікс при-:
А У сі з шанобою схилили голови перед преподобним, що зайшов до кімнати.
Б Його губи скривилися у пр...зирливу посмішку.
В Це здавалося пр...дивним — у вестибюлі нікого не було, хоч дзвінок на перерву вже
продзвенів.
Г Він нагадував мені відомого персонажа — пр...мудрого пічкура.
Д Пр...дорожні верби низько посхиляли свої віти.
• 2. Позначте речення, у якому у слові пишеться суфікс -ев
А Українські господині прикрашали свої рушники вишивкою та мереж ...вом.
Б Навесні жінки випікали обрядове печ...во — жайворонків.
В На подвір’ї лежали купи дров, видно, що тут запаслися пал...вом на цілу зиму.
Г Дивне мар...во застилало обрій.
Д Зубиха в цей час чаклувала над якимось вар...вом (За Г . Квіткою-Основ'яненком).
• 3. Позначте рядок, у якому усі іменники II відміни мають закінчення -у в родовому
відмінку:
А вітер, паркан, коридор;
Г квадрат, майдан, параграф;
Б Дніпро, колектив, кілограм;
Д вівторок, мед, Лондон.
В університет, сніг, спорт;
О 4. Позначте речення, у якому слово пишеться з префіксом прі-:
А До нього назавжди прилипло пр...звисько Рудий.
Б Митько пр...спокійно спав на посту, згорнувшись біля погаслого вогнища клубочком.
В Дикий виноград пр...тіняв альтанку.
Г Пр...садибна ділянка була обгороджена високим парканом.
Д Чоловік вирішив порадитися спочатку з пр...велебним отцем, і тільки тоді прийма
ти рішення.
О 5. Позначте речення* у якому в іменнику чоловічого роду II відміни неправильно вжито
закінчення ( а, -я, чи -у, -ю):
А Для будівництва греблі завезли багато каменю.
Б У кінці листопаду вже випав сніг.
В Листа до товариша Василь відправив ще навесні.
Г У двірників було багато роботи після щедрого листопаду.
Д Листу на деревах залишилося зовсім обмаль.

• 1.Д) Придорожні (префікс зі значенням наближення). В інших
реченнях: преподобний (слово старослов’янського походження;
предивним, премудрою — префікс пре- із значенням найвищої
міри ознаки; презирливу, презирство — треба запам'ятати.
• 2. Г) В іменниках на позначення збірних понять, що означають
матеріал або продукт праці, уживається суфікс -и в марево —
явище природи (не продукт праці чи матеріал), тому має суфікс
-ев-. В інших словах: мереживом, печиво, паливом, варивом.
• 3. В) Університету (назва установи), снігу (явище природи),
спорту (явище суспільного життя). В інших рядках: вітру, пар
кана, коридора; Дніпра, колективу, кілограма; квадрата, май
дану, параграфа; вівторка, меду, Лондона.
О 4. А)

О 5. Б)
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• 1. Позначте рядок, у якому не допущено помилок у написанні імен та по батькові:
А Васильович, Сергієвич, Ігорівна;
Б Генадіївна, Євгенійовна, Вікторович;
В Андрієвич, Матвіївна, Іллівна;
Г Миколайович, Арсеніївна, Віталійович;
Д Олексієвич, Володимирівна, Павлівна.
• 2. Позначте рядок, у якому допущено помилку в написанні власних назв:
А Міністерство освіти і науки України;
Г орден Почесного легіону;
Б Конституційний Суд України;
Д спілка журналістів України.
В Автономна Республіка Крим;
• 3. Позначте рядок, у якому всі іменники в орудному відмінку мають подвоєння:
А подорож, міць, приязнь;
Г вість, далечінь, любов;
Б радість, піч, блакить;
Д деталь, зелень, карамель.
В верф, користь, ніч;

О 4. Позначте рядок, у якому правильно записано прізвище, ім’я, по батькові особи
у відповідному відмінку:
А Ситник Максиму Анатолієвичу;
Г Шевченко Петру Ігоровичу;
Б Ситник Вірі Валерієвні;
Д Шевченко Ользі Андріївні.
В Пономарьову Катерину Миколаевну;
О 5. Позначте рядок, у якому правильно написана власна назва:
А Нобелівська премія Миру;
Б Красноградська районна Державна Адміністрація;
В Друга Світова Війна;
Г Введення у храм Пресвятої Богородиці;
Д Всесвітня конференція з прав Людини.
О 6. Позначте рядок, у якому в усіх іменниках в орудному відмінку не відбувається
подвоєння:
А височінь, кров, мати;
Г повідь, юність, глибочінь;
Б витривалість, Січ, медаль;
Д якість, річ, тінь.
В мужність, кіновар, вогкість;
• 1. Г) Чоловічі імена по батькові утворюються із суфіксами -ович,
-йович, -ьович, -ич; жіночі — із суфіксами -ієна, -іївна. Правиль
но: А — Сергійович; Б — Геннадйвна, Євгенйвна; В — Андрійо
вич; Д — Олексійович.
• 2. Д) Треба: Спілка журналістів України, тому що у повних
назвах підприємств, установ, закладів, політичних партій,
мистецьких організацій перше слово пишемо з великої літери.
• З.Д) Деталлю, зеленню, карамеллю. В інших рядках: А — подо
рожжю, міццю, але приязню, тому що подвоєння може відбува
тися тільки між двома голосними; Б — радістю, піччю, блакит
тю; В — верф’ю (за правилом вживання апострофа), користю,
ніччю; Г — вістю, далечінню, любов’ю.

О 4. Д)
О 5. Г)
О 6. В)

Орфографія

• 1.
А
В
В

Позначте рядок, у якому всі слова відмінюються:
кашне, колібрі, журі;
Г Дідро, Золя, Петро;
пальто, вікно, батько;
Д метро, бюро, меню.
парі, какаду, відро;

• 2. Позначте рядок, у якому допущено помилку у визначенні роду незмінних іменників
й неправильно поєднані прикметники з іменниками:
А просторе купе, поважна леді;
Б сонячне Тбілісі, фруктове пюре;
В трамвайний депо, авторитетне журі;
Г повновода Конго, солідний аташе;
Д смішний поні, прекрасна Фудзіяма.
• 3.
А
Б
В
Г
Д

Позначте рядок, у якому слово безкраїм стоїть у місцевому відмінку однини:
Безкраїм степом щодуху мчався вершник.
Це поселення загубилося десь у безкраїм ковильному степу.
Немає ліку на Херсонщині безкраїм степам.
Лине пісня козацька безкраїм степом.
Якби мав хист, склав би я оду нашим безкраїм степам...

О 4. Позначте рядок, у якому всі слова відмінювані:
А Токіо, фойє, ООН;
Г табло, автомобіль, Сомалі;
Б боа, сонце, клавіатура;
Д тінейджер, парі,ательє
В інтермецо, двері, піаніно;
О 5. Позначте рядок, у якому не допущено помилки у вживанні прикметників із незмі
нюваними іменниками:
А плямиста боа;
Г маленьке цеце;
Б широкий галіфе;
Д довідкове бюро.
В безлюдна Борнео;

• 1. Б) У сі слова відмінюються як іменники II відміни твердої гру
пи, навіть пальто, яке в російській мові незмінне. Змінюються
також в інших рядках слова відро, Петро.
• 2. В) Незмінювані іменники, що означають осіб, мають рід від
повідно до статі (леді — вона, аташе — він); іменники — назви
тварин належать до чоловічого роду (поні — він, муха цеце, як ви
няток, жіночого роду; до жіночого роду належать тварини, щодо
яких указується, що це самки); назви неістот — середнього роду
(купе, пюре, депо, журі); у географічних назвах, а також у назвах
газет, журналів рід визначаємо за родовою (загальною) назвою
(місто Тбілісі — с. р.; ріка Конго — ж. р.; гора Фудзіяма — ж. р.).
• 3. Б) У чому? у безкраїм степу. Відмінок ми визначаємо за імен
ником, до якого цей прикметник відноситься. У рядках А,
Г — орудний відмінок однини, В, Д — давальний відмінок
множини.

О 4. А)
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О 5. Д)
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• 1.
и,
А
Б
В

Позначте рядок, у якому всі слова — винятки з правила «дев’ятки» про написання
і в словах іншомовного походження:
конституція, галактика, химера;
Г єпископ, єпитимія, митрополит;
кинджал, президія, символ;
Д динамометр, шифр, фізика.
миля, джинси, перископ;

• 2.
А
Б
В

Позначте рядок, у якому в усіх словах на місці пропуску пишеться -а:
дом...гтися, дом...гатися;
Г ск..тити, ск...тати;
перем...гти, перем...гати;
Д зм...гатися* допом...гати.
ск...чити, ск..кати;

• 3.
А
Б
В

Позначте рядок, у якому в усіх словах пишеться і:
ауд...енція, ген...ально, Ене...да;
Г ма...с, колокв...ум, тр...умф;
кофе...н, шамп...ньйон, консультація;
Д постскр...птум, єзу...т, А л ...г’єрі.
моза...ка, его...ст, Га...ті;

О 4.
А
Б
В
Г
Д

Позначте рядок, у якому в усіх словах іншомовного походження пишеться и:
Кр...т, Д...дро, Ват...кан;
Скандинавія, Вірдж...нія, Колх...да;
Ваш ингтон, Мадр...д, Гр...мм;
Ч...каго, реч...татив, дж...нси;
П...фагор, з...гзаг, Великобр...танія.

О 5.
А
Б
В

Позначте рядок, у якому всі слова невідмінювані:
леді, буржуазія, какаду;
Г парфуми, тире, кашне;
вапно, бюрократ, маестро;
Д інтерв’ю, жалюзі, графіті.
ножиці, кенгуру, шимпанзе;

О 6. Позначте рядок, у якому в усіх словах іншомовного походження не відбувається
подвоєння приголосних:
А ім...унітет, віл...а, мадон...а;
Б ем...ігрант, барок...о, лібрет...о;
В брюссельський, тон...аж, Апол...он;
Г нет...о, марок...анець, віл...а;
Д брут...о, ман...а, шос...е.

І ВІДПОВІДІ
_

_

____________________________ _________

• 1. Г) и пишеться у загальних назвах після д, т, з, с, ц, ж, ( дж), ч,
ш, р перед наступним приголосним. Винятком є слова церковно
го вжитку (рядок Г), а також химера, кинджал, миля.
• 2. Д) о чергується з а в коренях дієслів; о пишеться в дієсловах,
г
що
позначають тривалу*■ нерозчленовану* *дію або
одноразову,
за^
*
г
л
кінчену; а пишеться в коренях дієслів, що позначають повторювану, багаторазову ДІЮ.

ДО РЕЧІ

Щ

Інший спосіб перевірки: а пишеться в корені
н м
^
дієслова, якщо за ним ще наголошеним склад
3 а ^ то м у домогтися, домагатися; перемогти, перемагати; скочити, скакати; ско
тити, скатати; змагатися, допомагати.

• 3. В) Мозаїка, егоїст, Гаїті — ї пишеться після голосних. В ін
ших рядках: аудієнція, геніально, Енеїда; кофеїн, шампіньйон,
консультація; маїс, колоквіум, тріумф; постскриптум, єзуїт,
Алїг'єрі.
О 4. Г)
О 5. Д)

О 6. Б)
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1

А Б В Г Д

2
В
4

♦ 1. Установіть відповідність:
Слова
1. мен...ший, нян...чити;
2. Донеччина, Хмельниччина;
3. пів...ємності;
4. Сардинія.

А О 2. Установіть відповідність:
Слово
1. вір...те;
2. різ...бяр;
3. медв...ний;
4. пан...європейський.

і
2
3

А Б В г Д

4

О 3. Установіть відповідність:
Слово
1. павіл...йон;
2. кур...йозний;
3. без...іменний;
4. воз...єднаний.

А
Б
В
Г
Д

Орфограми
уживання ь;
уживання апострофа;
подовження приголосних;
дефіс у словах з пів-;
и, і в словах іншомовного походження.

А
Б
В
Г
Д

Орфограма
поєднувальні голосні у складних словах;
вживання апострофа;
відсутність апострофа;
відсутність м’якого знака;
написання м’якого знака.

А
Б
В
Г

д
і
2
3

А Б В г Д

4

О 4. Установіть відповідність:
Орфограма
1. Іменник, що пишеться з не разом.
2. Прикметник, що пишеться з не разом.
3. Прикметник, що пишеться з не окремо.
4. Прислівник, що пишеться з не і разом,
і
окремо.

Написання
З «І»;
із «з» та апострофом;
з апострофом;
разом, нічого не вставляючи;
з «ь».

А
Б
В
Г
Д

Слово
не/забаром;
далеко не/гірший;
не/дбалий;
не/рідко;
не/года.

ВІДПОВІДІ
♦ 2. 1А2ВЗБ4Д. Менший, няньчити, Донеччина, Хмельниччи
на; пів’ємкості (за загальним правилом уживання апострофа:
слова з пів- пишуться через дефіс, на відміну від російської
мови, лише з власними назвами: пів-Європи, пів-Полтави); Сар
динія.
О 2 .1Г2ДЗВ4Б

О 3 .1Д2ГЗА4Б
О 4.1Д2ВЗБ4Г
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♦ 1. Установіть відповідність між іменниками та родами, до яких вони належать:
Сполучники з іменниками
Рід іменників
А
велик...
собака;
чоловічии;
1.
Б
цікав...
повідомлення;
жіночий;
В нудн... плакса;
3. середній;
Г маленьк... хитрощі;
4. спільний.
Д довг.. путь.
♦ 2. Установіть відповідність:
1. складний прикметник, що пишеться разом;
2. складний прикметник, що пишеться через дефіс;
3. складний числівник, що пишеться разом;
4. складний числівник, що пишеться окремо.

А
Б
В
Г
Д

сто/сорок/восьмий;
шоу/бізнесовий;
семи/поверховий;
двадцяти/тисячний;
по/четверте.

О 3. Установіть відповідність між виділеними словами та їхньою граматичною характе
ристикою:
Правила написання
Речення
числівник з прийменником, що
Цей сюжет часто показують по/англійському
пишеться окремо;
телебаченню.
прислівник, що пишеться через
Заняття у зв’язку з карантином відмінено по/
дефіс;
друге грудня включно.
3. прикметник із прийменником,
Хай буде по/твоєму сценарію.
що пишеться окремо;
Із тестуванням ми справилися не дуже добре,
4. займенник із прийменником, що
тому що, по/перше, мало було часу на само
пишеться окремо.
підготовку, по/друге, матеріал виявився до
сить складним.
д Я пішов з гостини по/англійськи, не проща
ючись.

А Б В Г Д
1
2
З
4

А Б В Г

д

А Б В Г

Д

1
2
3
4

1
2
3
4

1. 1А2ДЗБ. Собака, на відміну від російської мови, в українсь
кій — чоловічого роду: великий собака (крім явної вказівки,
що це — самиця); цікаве повідомлення — середній рід; спільний
рід — нудний плакса і нудна плакса; маленькі хитрощі — вжи
вається тільки у множині; довга путь — жіночий рід.
2 .1В2БЗГ4А. Складні прикметники пишуться разом, якщо ут
ворені від словосполучення (не можна вставити і) — семипо
верховий (не плутати з числівником, у якому обидві частини
мають належати до числівників); складні прикметники пи
шуться через дефіс, якщо утворені від складних іменників, що
пишуться через дефіс (шоу-бізнес; між ними можна поставити
і); складні та складені порядкові числівники пишуться разом,
якщо закінчуються на -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярд
ний (двадцятитисячний); інш і складені порядкові числівники
пишуться окремо.

О 3.1Б2ГЗА4В
Орфографія Г Т з
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1
2

А Б В г Д

В
4

1

♦ 1. Установіть відповідність:
Слово
1. працелюбний;
2. груш...подібний;
3. житт...радісний;
4. тр...гранний.

2. Установіть відповідність між словом та орфограмою:
Орфограма
А ч...льний;
1. і після щ;
Б щ...чка;
2. і після ч;
В ліщ...на;
3. и після щ;
Г ч...стий;
4. и після ч.
Д ч...мний.

А Б В г Д

2
3
4

і
2

А1Б1
в] Ггіді
Б В
А
д

3
4

Поєднувальний голосний
и;
є;
о;
е;
без поєднувального голосного.

А
Б
В
Г
Д

О 3. Установіть відповідність між словами, які
такі орфограми:
Орфограма
1. без подовження приголосних у кінці слова;
2. без м’якого знака в кінці слова;
3. з м’яким знаком у кінці слова;
4. з подовженням приголосних у кінці слова.

в родовому відмінку множини мають
Слово
А
Б
В
Г

д
1
2
3
4

А Б В г Д

О 4. Установіть відповідність:
Слово
1. кон...в’язь;
2. одн...денний;
3. краєзнавство;
4. бур...лом;

А
Б
В
Г
Д

Слово

обличчя;
буря;
тонна;
знаряддя;
суддя.

Сполучний голосний
є;
и;
без сполучного голосного;
е;
О.

ВІДПОВІДІ і
♦ 1. 1Г2ВЗБ4Д. Сполучне о ставиться у складних словах після
твердого приголосного, зокрема, після шиплячого (грушоподіб
ний; виняток — овочесховище, очевидний); після м’якого при
голосного (неподовженого), яким закінчується основа іменни
ка м’якої групи, пишеться е (працелюбний, бо прадя); після
м’якого подовженого приголосного першої частини (та після й)
пишеться є (життєрадісний); у словах із одно-, дво-, три-, чоти
ри- складні слова утворюються безпосереднім приєднанням, без
сполучного голосного (о, и належать до кореня першого слова).
♦ 2. 1Б2АЗВ4Г. Після шиплячих і в корені пишеться тоді, коли
воно чергується з е або о: чільний — чоло, щічка — щоки; у слові
ліщина суфікс -ин (за цим типом: батьківщина, козаччина та
ін.); чистий (немає чергування); Позначте рядок Д — чемний.

О 3.1А2БЗГ4В
О 4.1Д2ВЗА4Г
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Тема 9. Пунктуація
• 1. Позначте речення, у якому означення неоднорідні й комами не відокремлюються
(деякі розділові знаки пропущено):
А Але тиша німувала недовго, її проламував найнахабніший найсміливіший найбезталанніший голос (Ю. Му шкетик).
Б Г. Сковорода сказав, що не може представляти в театрі світу жодної особи вдало,
крім низької простої безтурботної самотньої (За М. Слабошпицьким).
В Але мовчала вулиця, мовчав і великий старий садок (Є. Гуцало).
Г Красива осінь вишиває клени червоним жовтим срібним золотим (Л. Костенко).
Д Найглибший найвеличніший і разом з тим найпростіший зміст, укладений на двохтрьох нотах, — оце й є справжній гімн (П. Тичина).
• 2. Позначте речення, у якому між підметом і присудком тире не ставиться (деякі роз
ділова знаки пропущено):
А Моя мати безперечно добра господиня.
Б Найбільша радість гарні діти.
В Життя прожити не поле перейти.
Г Лиш боротись значить жить.
Д Адресовані людям вірші найщиріший у світі лист (Л. Костенко).

О 3. Позначте речення, у якому однорідні означення відокремлюють комами (деякі роз
ділові знаки пропущено):
А Горда поема степового козацького зодчества вона щоразу хвилює тебе, щось наві
ває... (О. Гончар).
Б Щирим золотом приснуло сонце з-під високих чорних ялин... (Дніпрова Чайка).
В Знов настала прозора спіла осінь (А. Малишко).
Г Старезний самотній прадуб, що шумів віттям не один вік, похилився над Дніпром
вже майже без віття (О. Довженко).
Д Пісня його тремтить згори не перестаючи, наче ллється... холодний невеличкий
струмінь (Ю. Яновський).
О 4. Позначте речення, у якому між підметом і присудком ставиться тире (деякі розді
лові знаки пропущено):
А Знання не камінь, носити за плечима не важко (Народна творчість).
Б Здається, я вже птах і в небо злітаю.
В Хлопець мабуть не боягуз.
Г Яке то щастя свій народ у світлі бачити! (Д. Павличко).
Д Справи як кажуть кепські.

І ВІДПОВІДІ

• 1.В) Великий старий садок. Неоднорідні означення характери
зують предмет з різних боків, стоять перед означуваним словом;
їх, як правило, не більше двох; кома між ними не ставиться.
В інших реченнях означення однорідні, виділяються комами.
• 2. А) Моя мати, безперечно, добра господиня. Тире між підметом
і присудком не ставимо, коли між ними є вставне слово; коли
підмет виражений особовим займенником; коли присудок вира
жений іменником у називному відмінку із заперечною часткою
не. Тире ставимо між підметом і присудком, вираженим імен
ником або числівником у називному відмінку на місці, пропуще
ного дієслова-зв’язки. Тире ставиться між підметом і присуд
ком, коли один із них або обидва виражені інфінітивом; коли є
частка це, оце, ось, значить, що стоять перед присудком. Отже,
у реченнях Б, В, Г, Д ставиться тире.
О З.В)

О 4. Г)
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КРОК 48
• 1. Позначте речення, у якому дієприслівниковий зворот не виділяється комами (деякі
розділові знаки пропущено):
А Щохвилини наростаючи шум наближався до дороги.
Б Максим не знав, як довго він так просидів опустившись на мокру сиру долівку...
(І. Багряний).
В Марійка не любила сидіти склавши руки, увесь час знаходила собі якусь роботу.
Г Повівав легенький вітерець злегка схиляючи колоски то в один бік то в другий.
Д Натрудившися у квітні перецвівши у маю йдуть дерева передлітні в повінь лагідну
свою (М. Рильський).
• 2. Позначте речення, у якому додаток не відокремлюється (розділові знаки пропущено):
А На околицях міста замість парків виросли численні дачні котеджі.
Б У сі твори композитора крім останніх аранжировок народних пісень увійшли до
компакт-диска.
В Усім дала роботу навіть діти й каліки в неї не гуляли.
Г Працівникам бюджетної сфери зокрема вчителям та лікарям потрібна суттєва ма
теріальна підтримка з боку держави.
Д Заболочений хвойний ліс із домішкою осики та вільхи тягнеться на сотні кілометрів.
О 3. Позначте речення, у якому дієприслівник чи дієприслівниковий зворот виділяється
комою:
А Прощаючись Байров відкликає Ясногорську в бік (О. Гончар).
Б Дівчина сиділа замислившись.
В Із вирію летять курличучи ключі (М. Зеров).
Г Олеся вирішила працювати не покладаючи рук, але здійснити-таки свою мрію.
Д Лісник ходив трохи накульгуючи — боліла нога після поранення на фронті.

О 4. Позначте речення, у якому додаток відокремлюється комами (деякі розділові знаки
пропущено):
А В голові Григорієві паморочилось від явної галюцинації (І. Багряний).
Б Були й інш і обставини, про які професор не розповідав нікому навіть рідним і друзям.
В І над річкою он цвітуть черемхи видивляються в бистру воду слухають як булькає
вона по камінцях (І. Багряний).
Г На багато верстов кругом тут тільки праліс та звірі а людей нема (І. Багряний).
Д Наталка воркотіла якоїсь пісні, полоскала її в воді і прибивала праником до кладки
(За І. Багряним).

ВІДПОВІДІ
• 1.В) Не відокремлюються дієприслівники, що входять до складу
фразеологічного звороту, а також одиничні дієприслівники зі
значенням способу дії, які стоять після присудка, як правило,
в кінці речення. В інших реченнях дієприслівник та дієприслів
никовий зворот виділяються комами.
• 2. Д) Додатки «із домішкою осики та вільхи» не потребують
виділення. В інших реченнях додатки, перед якими стоять сло
ва крім, замість, за винятком, зокрема, наприклад виділяються
комами.

О 3. А)
О 4. Б)
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• 1. Позначте речення, у якому порівняльний зворот комами не відокремлюється (деякі
розділові знаки пропущено):
А Це тривало якусь коротку мить і щезло як марево як нічне хворе маячіння (І. Баг
ряний).
Б Припливайте до колиски лебеді як мрії / Опустіться тихі зорі синові під вії
(В. Симоненко).
В Полечу я до Монголії та й куплю собі коня Білого як світ магнолії ніжного як
цуценя (Д. Павличко).
Г Вже ешелони розійшлись а той беззвучний мефістофельський сміх стояв як привид
у фантазії вимученої, невиспаної людини (І. Багряний).
Д У небі місяць горовий скидається як пульс живий (В. Стус).
• 2. Позначте речення, у якому немає вставного слова чи словосполучення (деякі розді
лові знаки пропущено):
А Письменник може жити як проста собі людина, але в душі у нього завжди вир
пристрасний, своє, інше життя.
Б У мене нема жодного сумніву в тому, що я народився, хоч і під час мого появлен
ня на світ білий і потім — років мабуть із десять підряд — мати казали, що мене
витягли з колодязя, коли напували корову Оришку (Остап Вишня).
В Власне подія ця трапилася не в самім містечку, а в хуторі Чечві біля Груні... (Ос
тап Вишня).
Г Справдилося як бачите батькове пророкування (Остап Вишня).
Д Зовсім уже іншим сміхом власне не сміхом, а усмішкою, теплою й лагідною, овіяні
оповідання Остапа Вишні (М. Рильський).
О 3. Позначте речення, у якому порівняльний зворот виділяється комами (деякі розді
лові знаки пропущено):
А Матвій сидів у сусіда не більш як півгодини.
Б Я зрозумів її мовчання як згоду.
В У садочку біля чистої хатини, серед квітів, бджіл, дітвори та домашнього птаства,
за столом у тихий літній день сиділа мов на картині родина колгоспника Лавріна
Запорожця і тихо співала... (О. Довженко).
Г Роботи було не довше ніж на дві тижні.
Д Про масштаби Довженка як письменника можна судити з його найбільшої літера
турної праці, — «Зачарованої Десни» (А. Новиченко).

І ВІДПОВІДІ
• 1.Г) Порівняльний зворот не відокремлюється, якщо це фразе
ологічний зворот; іменна частина складеного присудка, якщо
він із сполучником «як» має значення «у ролі кого, чого»; почи
нається на «(не)більш як*, «(не)менш ніж*. В інших випадках
порівняльні звороти, що починаються сполучниками як, мов,
ніби, наче, неначе, ніж і т. ін., комами відокремлюються.
• 2. А) Слово «може» виступає як звичайне слово, частина при
судка. Його не можна уникнути в реченні. Коли «може» висту
пає як вставне слово, його можна уникнути. В інших, реченнях
є вставні слова, які виділяються комами: Б — мабуть; В —
власне; Г — як бачите; Д — власне.
О З.В)
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КРОК 50
• 1. Позначте речення, у якому кома перед і у складносурядному реченні не ставиться
(деякі розділові знаки пропущено):
А На хвилях видно було Мусієву шаланду, вона блукала догори кілем, натовп рибалок
поздіймав шапки і в цей час побачили у морі помах людської руки (Ю. Яновський).
Б І журяться верби і вітер кидає листочки пожовклі у став.
В Хмарини пливли по небу і небо здавалося глибоким синім морем.
Г Соловейко заспівав для своєї самочки і їй теж захотілося відповісти.
Д На шкільному подвір’ї ,загаласувала дітвора і злякано злетіли голуби.
• 2. Позначте речення, у якому треба поставити тире між частинами безсполучникового
речення (розділові знаки пропущено):
А Передають у телефон наші пішли в контратаку (М. Хвильовий).
Б За портьєрою в скляних дверях стоїть заграва ... за дальніми кучугурами горять
села (М. Хвильовий).
В Обивателі знають, що нас за три-чотири дні не буде, що даремні наші контратаки
скоро зариплять наші тачанки в далекий сіверний край (М. Хвильовий).
Г Я казала «прошу» вона заходила (За М. Хвильовим).
Д Але дивно я навіть не скрикнула (М. Хвильовий).
О 3. Позначте речення, у якому перед сполучником сурядності пропущено кому (деякі
розділові знаки пропущено):
А Вони удвох виходили на луки і журавель розповідав малому про Африку, про Ніл
і піраміди... (Б. Олійник).
Б Блакитно-білий простір і сонце — золотий небесний квіт (За П. Тичиною).
В Звечоріло й запахло свіжим сіном.
Г Знову полив дощ і заблискали блискавки на все небо.
Д Коли він помітить її нарешті і де вони зможуть побачитися ще?
О 4.
А
Б
В
Г
Д

Позначте речення, у якому пропущено двокрапку (розділові знаки пропущено):
Одчиняйте двері наречена йде! (І7. Тичина).
Легко зломити голову важно зломити сумнів (М. Бажан).
Я знаю моя мати і завтра піде в монастир... (М. Хвильовий).
...Не нарікайте на мене я згадую свою давню юність (Ю. Яновський).
В першій кімнаті на канапці розмовляло кілька молодиків в кутку стукотіла ма
шинка... (В. П ід могильний).

• 1. Д) Кома у складносурядному реченні перед і не ставиться, тому
що до обох частин речення відноситься спільний другорядний
член — обставина «на подвір’ї». В інших реченнях кома перед і
ставиться за загальним правилом.
• 2. Г) У безсполучниковому складному реченні ставимо між части
нами тире, якщо зміст цих частин зіставляється або протистав
ляється, а також коли друга частина виражає наслідок того,
про що йдеться в першій; коли перша частина виражає час або
умову, а друга — наслідок (можна поставити сполучники коли,
якщо, хоч). Двокрапку в безсполучниковому складному речен
ні ставимо, якщо друга частина речення пояснює зміст першої
і можна поставити а саме; якщо друга частина вказує на при
чину, і можна вставити бо, тому що; коли в першій частині є
слова, що вказують на сприйняття інформації: дивитися, поба
чити, почути, чути та ін.
О 3. А)
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О 4. В)

Тренувальний тест № 2_____________
Частина 1. Завдання з української мови (1-36)

Прочитайте текст. Виконайте завдання (1 -7 ), обравши одну правильну відповідь
із чотирьох варіантів
(1) Глухим лісом на південь від Чигирина — не великого українського містечка, що
належало на той час Речі Посполитій, — ледь помітним путівцем простували озброєні
вершники.
(2) Важкі, сірі хмари густо вкривали небо. (3) Раз у раз поривами налітав вітер,
кидав в обличчя лапатий сніг, рвав поруділе листя, завивав у мокрих, почорнілих
хащах. (4) Скрізь відчувалась порожнеча глибокої осені, відсутність усього живого...
(5) Останній місяць року від Різдва Христового одна тисяча шістсот сорок сьомого...
(6) Одяг вершників видавав в них наддніпрянських козаків, проте не видно було
жодної клейноди чи іншої ознаки, яка б вказувала на їх причетність до регулярного,
козацького війська.
(За О. Пахучим)
1. Орфографічна помилка є у слові:
A) не великого;
Б) обличчя;
B) шістсот;
Г) причетність.
2. Застарілим є слово:
A) путівець (1);
Б) Різдво (5);
B) клейнода (6);
Г) регулярний (6).
3. Шляхом переходу з однієї частини мови в інш у утворене виділене слово:
A) простували озброєні вершники;
Б) порожнеча глибокої осені;
B) відсутність всього живого;
Г) наддніпрянських козаків.
4. Зайва кома є у реченні:
A) першому;
Б) другому;
B) третьому;
Г) шостому.
5. Односкладним називним є речення:
A) друге;
Б) третє;
B) четверте;
Г) п’яте.
6. Складним є речення:
A) перше;
Б) третє;
B) четверте;
Г) шосте.

Тренувальний тест № 2

7• Відокремлена прикладка є у реченні:
A ) першому;
Б) третьому;
B) четвертому;
Г) шостому.
Оберіть одну правильну відповідь із п'яти варіантів (8 —23)
8. У с і приголосні дзвінкі у словах рядка:
A ) зозуля, авжеж, ліщина;
Б) гребля, озеро, вулкан;
B) град, з’їзд, рюкзак;
Г) діброва, екзамен, голова;
Д) бджола, драбина, золото.
9. Треба вживати у в усіх випадках у рядку:
A ) дерева (у, в) л ісі, зайшла (у, в) свою кімнату;
Б) напишіть (у, в) листі, сади (у, в) цвітінні;
B) (у, в) першому випадку, ш ляхи (у, в) невідоме;
Г) серед (у, в)сіх, кредити (у, в) банку;
Д) занесіть (у, в) дім, уроки (у, в) першу зміну.
10. На місці пропуску пишеться и в усіх словах рядка:
A ) с...мфонія, д...етильований, р...цензія;
Б) абр...кос, д...скусія, с...гмент;
B) д...ректор, д...ригент, т...оретичний;
Г) д...станція, експер...мент, інц...дент;
Д) р...тм ічний, д...сципліна, інж...нер.
11. Треба обрати велику літеру в кожному випадку рядка:
A ) (Д,д)ід (М,м)ороз, (ІД)ванків зошит, місто (Б,б)іла (Ц,ц)ерква, (X ,хар ківськи й
(Н,національний університет;
Б) (М,м)арійчині вишиванки, (Ч,ч)ервона (Ш ,ш )апочка, село (Н,н)ові (С,с)анжари,
(Н,н))ародний артист України;
B ) собака (Б,б)ілий (Б,б)ім (Ч,ч)орне (В ,в)ухо, (І,і)го р ів дім, (М ,м іністерство
(Ф ,ф)інансів України, вулиця (Я,я)рославів (В,в)ал;
Г) місто (Ж ,ж )овті (В,в)оди, (Ш,ш)евченківська хата, країни (3,з)аходу, (Л,л)ьвівське
(0,о)бласне (У,у)правління освіти;
Д) (Г,г)олова (В,в)ерховної (Р,р)ади У країн и , князь (Я,я)рослав (М,м)удрий,
(Ш ,ш)евченкові поезії, місто (Г,г)ола (П,п)ристань.
12. Не
A)
Б)
B)
Г)
Д)

пишеться ь в усіх словах рядка:
ласун...чик, дівчин...ці, нян...чити, у хатин...ці;
м ізин...чик, нен...чин, дівчинон.. .ці, на сторін...ці;
промін...чик, цвірін...чати, на сопіл...ці, уман...ський;
корін...чик, брин...чати, бджіл...ці, цвірін...кати;
кам ін...чик, прип>ят...ський, стеблин...ці, на калинон...ці.

13. На місці пропуску пишеться -ц- в усіх словах у рядку:
A ) коза...тво, аба...тво, будівни...тво;
Б) молоде...тво* бага...тво, робітни...тво;
B) тка...тво, студен...тво, калі...тво;
Г) бджільни...тво, бра...тво, купе...тво;
Д) земля...тво, керівни...тво, СВІДО...ТВО.
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14. Кожне із складних слів пишеться через дефіс у рядку:
A) (південно)східний, (м’ясо)молочний, (свіжо)зрубаний;
Б) (науково)дослідний, (сіро)голубий, (вище)викладений;
B) (аграрно)сировинний, (жовто)блакитний, (східнослов’янський;
Г) (кисло)солодкий, (пів)Києва, (електронно)обчислювальний;
Д) (жовто)гарячий, (сільсько)господарський, (мовно)літературний.
15. Неправильно записано форму прізвища у словосполученні:
A) Запитали в Олійника Петра Івановича;
Б) запропонували Булизі Павлу Борисовичу;
B) прийшли з Головко Віктором Михайловичем;
Г) відвідали Лященка Григорія Дмитровича;
Д) листувалися з Коломійцем Олегом Олександровичем.
16. Кожен із займенників пишеться через дефіс у рядку:
A) (ні)кому, (де)ким, (який)небудь;
Б) (де)хто, (будь)який, скільки(небудь);
B) хто(небудь), (будь)чим, (казна)скільки;
Г) чий(небудь), (казна)хто, (аби)хто;
Д) (хтозна)що, (будь)який, (аби)чий.
17. У сі словосполучення не потребують редагування в рядку:
A) стигле колосся, зелене віття, обгорілі клоччя;
Б) смерекове гілля, брудні лахміття, жовте листя;
B) старі ганчір’я, куряче пір’я, великі каміння;
Г) мичкуваті коріння, картопляне лушпиння, хатнє начиння;
Д) довге волосся, сонячне проміння, дрібне насіння.
18. Правильним є твердження:
A) іменники пісняр, муляр, столяр у називному відмінку множини мають однакові
закінчення;
Б) іменники діагональ, медаль, рояль у родовому відмінку множини мають закін
чення -ей;
B) іменники комар, звір, бондар в називному відмінку множини мають однакові за
кінчення;
Г) іменники чаш а, гущ а, тисяча мають неоднакові закінчення в орудному відмінку
однини;
Д) іменники каменяр, Ігор, тесляр у родовому відмінку однини мають закінчення -а.
19. Кожен із прикметників пишеться з не разом у рядку:
A) (не)вдалий виступ спортсмена, нітрохи (не)важка валіза;
Б) (нелегка) розмова з підлітком, (не)глибокий, а мілкий ставок;
B) (ие)веселий настрій людей, (не)великий, але затишний кабінет;
Г) (не)розумний вчинок хлопчика, (не)потрібний нікому товар;
Д) аж ніяк (не)схожий на тебе, (не)широка, а вузенька кладка.
20. Усі слова є дієприкметниками в рядку:
A) обладнаний, вишитий, болючий;
Б) оновлений, пожовклий, осяйний;
B) розораний, змокрілий, плакучий;
Г) здійснюваний, розглянутий, визвольний;
Д) керований, взутий, зігнутий.
21. Правильно утворена відмінкова форма числівника в рядку:
А) трьомстам п’ятидесяти дев’яти пасажирам;
Б) п’ятиста сімдесяти чотирьох учнів;
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В) двомастами шістдесятьма вісьма студентами;
Г) восьмастами тридцятьма чотирма громадянами;
Д) сімистам вісімдесяти двом пацієнтам.
22. Простим дієслівним є присудок у реченні:
A) Григорій тепер чомусь боявся при зустрічах дивитися їй в обличчя (І. Багря
ний).
Б) Одна лише Десна зосталась нетлінною у стомленій уяві (О. Довженко).
B) Чимало, мабуть, довелося долати йому всіляких перешкод (О. Пахучий).
Г) Вона була якась ніби віддалена, очужіла, незнайома (О. Гончар).
Д) Буде вершитися новий, цілком у сучасному дусі обряд заручин (О. Гончар).
23. Неправильно оформлено цитату:
A) Іван Франко висловлює оптимістичне бачення майбутнього України: «Та прийде
час, і ти огнистим видом засяєш у народів вольнім колі».
Б) «Твоїм будущим душу я тривожу», — болісно писав І. Франко, звертаючись до
свого народу.
B) Коли поет говорить про нашу пісню, то відзначає в ній: «Світлу смугу надій
і
втіхи», «жалощі кохання й тугу», — а не плач і ридання.
Г) «Наша виключність, — підкреслює Дмитро Павличко, — полягає саме в тому, що
ми, один з найбільших народів Європи, найпізніше здобули свою державність,
хоч фактично протягом століть боролися за неї».
Д) Поет свято вірить у неминуще воскресіння нації:
0 ні! Не самі сльози і зітхання
Тобі судились! Вірю в силу духа
1 в день воскресний
твойого повстання.
Завдання на встановлення відповідності (24 -28 )
24. Позначте відповідність між іменниковою словоформою та відмінком:
1. Вивчали місцевість.
А) називний;
А Б
2. Бігли по дорозі.
Б)
родовий;
3. Рекомендації лікаря.
В) давальний;
1
4. Висвітлюються події.
Г) знахідний;
2
Д) місцевий.
3

В

Г

Д

В

Г

д

4

25. Позначте відповідність між
1. Співати з чужого голосу.
2. Стріляний горобець.
3. Зігнути в дугу.
4. Кирпу гнути.

синонімічними фразеологізмами:
A) обламати роги;
Б) танцювати під чиюсь дудку;
B) дерти носа;
1
Г) зчинити галас;
Д) бувати в бувальцях.
2
3
4
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А

Б

26. Позначте відповідність між тлумаченням і словом:
Тлумачення
Слово
1. Той, хто вміє читати й
A ) письмовий;
писати.
Б) письменний;
2. Який служить для писання.
B) поступливий;
3. Спрямований уперед, який
Г) поступовий;
рухається у висхідному
Д) поступальний.
напрямі.
4. Схильний іти на поступки
кому-небудь.

27. Позначте відповідність між
1. Часу.
2. Способу дії.
3. Причини.
4. Міри та ступеня.

рядом
A)
Б)
B)
Г)
Д)

і числівником:
духмяно;
звечора;
згарячу;
дуже;
здалеку.

А

Б

В

Г

д

А

Б

В

г

Д

і
2
3
4

1
2
3
4

28. Позначте відповідність між характеристикою та реченням:
1. Складносурядне.
2. Складнопідрядне.
3. Складнопідрядне з кількома підрядними.
4. Складне речення з різними видами зв’язку.
А Б В Г Д
A) Говорилося про речі дріб’язкові та несуттєві: про
право вільного виконання робіт, найму мулярів та
1
челядників, привозу потрібного з Візантії, підлеглість
2
лиш княжому суду (П . Загребельний).
Б) Головна баня тримається на чотирьох великих стовпах
3
камінних, має в собі сорок вікон, і коли глянути зни
4
зу зсередини, то здається, ніби нависає над чоловіком
небо (П . Загребельний).
B) А храм ніби розпростався, виповнював усе св іт
ляне коло, спихав князя на самий край, так що
виднівся тепер лиш краєчок Ярославового одягу
(17. Загребельний).
Г) Князь глянув на Сивоока якось непевно — чи то осудливо, чи то зневажливо, і той
не злякався ні Міщилового викриття, ні князевого погляду (П . Загребельний).
Д) В хаті стояла та сама гнітюча мовчанка, що запанувала серед них зразу, ще
в дорозі, після того як Наталка в кількох словах розповіла, що сама бачила, що
від Григорія почула, та про його намір (/. Багряний).

Прочитайте текст. Виконайте завдання (2 9 -3 6 ), обравши одну правильну від
повідь із чотирьох запропонованих
Поетичний вступ до поеми «Мойсей» Івана Франка
(1-4) Якщо уявити творчість Івана Франка як наповнений міріадами більших і мен
ших світил космос, то серед них найяскравіше астральне видиво — поема «Мойсей».
Поетичний вступ до неї, що починається словами «Народе мій, замучений, розбитий»,
супутник тієї зорі, але водночас автономна зірка, яка пульсує на осьовій л ін ії світового
простору Франкових писань.
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(5-10) Франко створив те послання до свого народу, на перший погляд, за випад
кових обставин, але в ж итті великих людей дуже часто випадок е ознакою логіки
неуникненної закономірності. Видавець поеми Беднарський у вже готовій верстці книж
ки помітив, що її перша сторінка незаповнена (помилка друкарів), і попросив автора
написати негайно, на завтра, очевидно, прозою, невеличку передмову до «Мойсея».
Це було 19-го липня, а вночі на 20-те липня 1905 року передмова була написана не
прозою, а віршем.
(11-23) Чи був цей твір інспірований твором Пантелеймона Куліш а «До рідного
народу» з відомим початком: «Народе без пуття, без честі і поваги»? Складне питання.
Франко негативно ставився до деяких писань Куліша, в тому числі й до згаданого вірша,
але справедливо відзначив, що «хиби його (Куліша) особистої вдачі і його світогляду
в очах поточності значно вменшаться, а зате великі його заслуги визначаться вираз
ніше». Можливо, Кулішеве звертання до народу зблиснуло перед Франком, коли він
почав писати своє звернення, але для нас важливо збагнути не поштовх до написання,
а різницю в поглядах двох класиків на народ. Оцінюючи лише одну (та й то неправиль
ної) козацьку сторінку нашої історії, автор «Чорної ради» картає український народ,
а Франко, подаючи різкі, безпощадні характеристики українського народу, виставляє
і його незаперечні високі якості, показує переможну і ясну будущину нашої нації. На
род в розумінні Франка — це рухома, суперечлива у своєму розвитку, але зростаюча
у своїй духовності невмируща сила, яка прагне свободи і дає свідомість колективного
безсмертя мислячій національній одиниці.
(24-31) Поетичний вступ до «Мойсея» написаний класичними терцинами, формою,
яку Франко вперше використав і яку довів до надзвичайної гнучкості й блиску в нашій
поезії. Судячи з того, як рідко після Франка українські поети зверталися до терцини,
можна зробити висновок, що ця непокірна форма не піддавалася їм і що досі її неперевершеним приборкувачем і паном у нас є Франко. Терцина до нас і взагалі до європей
ської поезії прийшла з Італії; славу цій складній строфі зробив Данте, наповнивши її
змістом «Божественної комедії». Незважаючи на те, що німці, поляки та інші європейці
перекладали терцини Данте своїми мовами частіше й більше, як українці, саме в ук
раїнській поезії завдяки Франкові терцина прижилася найкраще.
(32-35) В будові терцини закладена вимога троїстої повторюваності і потрійного
оновлення думки, а сам принцип потрійності лежить в основі ораторської і взагалі
будь-якої аргументації, а якщо вдуматися глибше, то між терциною і всіма троїстими
реаліями і символами, від Святої Трійці до тризуба, існують незримі, але базовані на
законі природи зв’язки.
(36-38) У терцині кожен рядок чекає на продовження свого змісту, кожна рима
прагне свого подвійного відлуння. У поезії — це ніби симфонічна музика, в той час
як дворядкова або навіть чотирирядкова строфа нагадують лише коротку й просту
мелодію пісні.
(3 9 -5 3 ) Чи були у Франка певні сумніви щодо вибору форми свого послан
ня до народу? Мусили бути. Але він вибрав форму найтяжчу, а при тому конт
растну до ритму й строфи поеми «Мойсей», а ще тим важливу, що вона вводить
читача самим розвитком своїм в епічний настрій поеми. Всі труднощі, які вистав
ляє неподатлива структура, Франко долає спокійно, як олімпійський атлет, для
котрого світові рекорди — дріб’язкова умовність. Його терцини створюють вра
ження прибою, коли кожна нова хвиля вдаряє з непослабною силою об скелі,
а невеликий за словесним розміром твір гуде, як розбурхане, але береговою лінією
суворої мислі підкорене море людської уяви.
Народе мій, замучений, розбитий,
Мов паралітик той на роздорожжу,
Людським презирством,,
наче струпом вкритий!
Твоїм будущим душу я тривожу,
Від сорому, який нащадків пізних
Палитиме, заснути я не можу.
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(54-59) Вже в цьому першому акорді поет демонструє інтелектуальну дивину свого
дарування, мовну віртуозність і сповідний інтимний характер усього твору. Як несподі
ваний доторк до болящого українського серця, звучить рядок «Людським презирством,
наче струпом вкритий». Абстрактне презирство обертається на струп'я на тілі параліти
ка. Ми очі закриваємо, боїмося глянути на цей вид хворості й каліцтва, але вже навіки
зостанемось біля цього образу, що мучитиме нас і викликатиме одночасно і співчуття,
і заперечення, і сум’яття в нашій свідомості.
(60-62) Тут перед нами найвище мистецтво поезії, коли не окреслене абстрактне
поняття стає засідкою, звідки уява читача вже не може вийти інакше, як тільки по
ранена безстрашними за допомогою зору, чи слуху, чи інших відчуттів дотикальними
образами.
(За Д . Павличком)
29. За
A)
Б)
B)
Г)

типом мовлення цей текст є:
роздумом;
роздумом з елементами розповіді;
розповіддю з елементами роздуму;
розповіддю з елементами опису.

30. У рядках 1-4 використано такі засоби художньої образності, як:
A) порівняння та епітети;
Б) метафору та порівняння;
B) алегорію та метафору;
Г) уособлення та порівняння.
31. Пов’язані між собою причиново-наслідковим зв’язком твердження «досі Ті (тер
цини) неперевершеним приборкувачем і паном у нас е Франком (рядки 24-31) та
твердження:
A) Франко вперше в українській поезії використав цю форму;
Б) завдяки Франкові саме в українській поезії терцина прижилася найкраще, порів
няно з європейськими літературами;
B) форма терцини не піддавалась українським поетам після Франка;
Г) Франко довів форму терцини до надзвичайної гнучкості та блиску.
32. Інспірований — це:
A) спричинений;
Б) спровокований;
B) заперечуваний;
Г) зумовлений.
33. Автор досягає ефекту діалогізації монологічного мовлення у фрагменті:
A) Якщо уявити творчість Івана Франка як наповнений міріадами більших
і
менших світил космос, то серед них найяскравіше астральне видиво — поема
«Мойсей». (Рядки 1-4)
Б) Ми очі закриваємо, боїмося глянути на цей вид хворості й каліцтва, але вже
навіки зостанемось біля цього образу. (Рядки 24-59)
B) Тут перед нами найвище мистецтво поезії, коли неокреслене абстрактне поняття
стає засідкою, звідки уява читача вже не може вийти. (Рядки 60-62)
Г) Чи були у Франка певні сумніви щодо вибору форми свого послання до народу?
Мусили бути. (Рядки 39-53)
34. Різні прийоми увиразнення мовлення використано в рядку:
А) «...Кулішеве звертання до народу зблиснуло перед Франком»; «поштовх до на
писання»;
Б) «кожна рима прагне свого подвійного відлуння»; «терцина прижилася»;
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В) «кожен рядок чекає на продовження свого змісту»; «невеликий за словесним
розміром твір гуде»;
Г) «всі труднощі ...Франко долає спокійно, як олімпійський атлет»; «море людської
уяви ».
35. Порівнюючи вступ до поеми «Мойсей» із віршем П . Куліш а, автор виявляє від
мінності в:
A) обставинах написаная двох творів;
Б) часі створення поетичних рядків;
B) особливостях особистої вдачі двох поетів;
Г) поглядах обох поетів на народ.
36. Неправильним є твердження:
A) У статті поєднані мовні засоби, характерні для наукового й публіцистичного
стилів мовлення.
Б) Автор вважає, що форма терцини, використана у «Вступі» не співзвучна ритму
і
строфі поеми «Мойсей».
B) Автор стверджує, що поштовхом до написання поетичного вступу до поеми «Мой
сей» став вірш П. Куліша «До рідного народу».
Г) У статті стисло подано відомості з історії виникнення форми терцини та її ви
користання у світовій літературі.

Частина 2. Завдання з української літератури (37-60)
Завдання з вибором однієї правильної відповіді з п'яти варіантів (37-56)
37. В образах Низа та Евріала І. Котляревський показав:
A) українських селян-хліборобів;
Б) істинних захисників Вітчизни;
B) гультяїв і бешкетників;
Г) чиновників-хабарників;
Д) веселих і дотепних українських хлопців.
38. У дослівному перекладі з французької термін травестія означає:
A) жарт;
Б) іронія;
B) перетворення;
Г) перевдягання;
Д) гумор.
39. Провідним мотивом ранньої творчості Т. Шевченка є:
A) мрії про новий суспільний лад;
Б) героїчне минуле України;
B) викриття лицемірного панського лібералізму;
Г) сенс життя людини;
Д) поєднання особистого та громадського в ж итті людини.
40. Символічний образ Прометея з’являється в Шевченковому творі:
A) «Сон» (комедія);
Б) «Гайдамаки»;
B) «Ісаія. Глава 35»;
Г) «Кавказ»;
Д) «І мертвим, і живим...».
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41. Епіграф до Шевченкового послання «І мертвим, і живим...» підпорядкований ідеї:
A) викриття свавілля та деспотизму панів-кріпосників;
Б) уславлення героїчного минулого українського народу;
B) засудження лицемірства панівних класів в епоху кріпосництва;
Г) утвердження самобутності культури українського народу;
Д) заклику до боротьби проти кріпосництва.
42. Скликання Чорної ради, зображеної в романі П. Куліш а, було зумовлене:
A) необхідністю об’єднання для боротьби проти польської шляхти;
Б) зруйнуванням Запорізької Січі;
B) незадоволенням низового козацтва соціальною несправедливістю;
Г) прийняттям Переяславської угоди;
Д) вольовим рішенням козацької старшини.
43. Кульмінаційною в повісті Марка Вовчка «Інститутка» є сцена:
A ) коли молода пані не дає дозволу на одруження Устини з Прохором;
Б) коли панночка накинулась на Устину й ледве не задушила її;
B) коли інститутка нагадує женихові про дохідність маєтку Дубці;
Г) коли молода пані вдарила бабусю по обличчю;
Д) коли інститутка після весілля зневажливо поставилася до людей, які хотіли
привітати її святим хлібом.
44. В основі назви роману П. Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» лежить
художній прийом:
A) метафори;
Б) алегорії;
B) персоніфікації;
Г) гіперболи;
Д) порівняння.
45. Землі Пузиря з комедії І. Карпенка-Карого «Хазяїн» називає «цілим княжеством»:
A) сусід Пузиря Чобіт;
Б) посередник між землевласниками Маюфес;
B) економ Ліхтаренко;
Г) вчитель Калинович;
Д) економ Феноген.
46. У романі П . Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:
A) показано ще одну «пропащу силу» в образі товариша Чіпки Грицька;
Б) є епізод, у якому баба Оришка розповідає Чіпці про долю його батька;
B) змальовано історію села Піски після скасування кріпосного права;
Г) героєм з «на прибуток напрямленим розумом» є Максим Ґудзь;
Д) носієм дрібновласницького індивідуалізму й соціальної байдужості є Грицько.
47. Прототипом Олени з повісті О. Кобилянської «Людина» є:
A) авторка твору;
Б) Леся Українка;
B) Наталя Кобринська;
Г) мати письменниці;
Д) Софія Русова.
48. Розмір поеми І. Котляревського «Енеїда»:
A) чотиристопний ямб;
Б) тристопний ямб;
B) шестистопний хорей;
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Г) тристопний амфібрахій;
Д) тристопний дактиль.
49. У «Мисливських усмішках» Остап Вишня:
A) виділяє «п'ять найважливіших рис українця», вдаючись до гротеску;
Б) розповідає про своє дитинство;
B) досягає комізму, навмисно поєднуючи несумісні явища чи ознаки;
Г) з іронією змальовує свого героя-мисливця;
Д) використовує прийом сатири, розповідаючи, як кабани «січуть собак на беф
строганов».
50. У комедії М. Куліш а «Мина Мазайло» слова «дружина» — це краще, як «жінка»
або «супруга», бо «жінка» означає «рождающая», «супруга» ж по-вкраїнському — «пара волів» належать:
A) Улі;
Б) Рині;
B) Мокієві;
Г) Лині;
Д) дядькові Тарасу.
51. Вірш А. Малишка «Пісня про рушник» є зразком лірики:
A) філософської;
Б) громадянської;
B) інтимної;
Г) пейзажної;
Д) патріотичної.
52. У романі Л. Костенко «Маруся Чурай» думку «любов любов'ю, а життя життям»
висловлює:
A) Маруся Чурай;
Б) Галя Вишняківна;
B) Грицько Бобренко;
Г) Лесько Черкес;
Д) Іван Іскра.
53. У творі О. Довженка «Зачарована Десна» змальовано образ матері, яка найбільше
у світі любила:
A) пестити своїх дітей;
Б) вишивати рушники;
B) саджати що-небудь у землю;
Г) збирати врожай на городі;
Д) випікати хліб.
54. Слова «Я тебе переслідуватиму все твоє життя. І всі ми переслідуватимемо все
життя і проводжатимемо тебе до могили, — тисячі нас, замучених, закатованих...
Ти матимеш дітей, але не матимеш радості, — з дитячих очей дивитимемось ми.
І ти втікатимеш од них геть... І ніде від нас не втечеш...» належать:
A) Мирону Катраннику з роману В. Барки «Жовтий князь»;
Б) Лаврінові Запорожцю з кіноповісті О. Довженка «Україна в огні»;
B) Григорію Многогрішному з роману І. Багряного «Тигролови»;
Г) Іванові Половцю з роману «Вершники»;
Д) Михайлові з оповідання Григора Тютюнника «Три зозулі з поклоном».
55. В уривку з вірша П. Тичини «Арфами, арфами»
Скрізь поточки, як дзвіночки, жайворон як золотий
З переливами:
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Йде весна
запашна,
Квітами-перлами
Закосичена.
використаний такий художній засіб поетичного звукопису, як:
A ) анафора;
Б) епіфора;
B) антитеза;
Г) алітерація;
Д) алегорія.
56. Постійний епітет вжито в рядках з народних дум:
A ) Котрі молодії — у полон забрано. («Зажурилась Україна»)
Б) Гей, поїхав Хмельницький ік Жовтому Броду. («Чи не той-то хміль»)
B) А я ляхів не боюся і гадки не маю,
За собою велику потугу я знаю, («Чи не той-то хміль»)
Г) Не пий, Хмельницький, дуже той Ж овтої Води. («Чи не той-то хміль»)
Д) Утікали ляхів деякії повки,
їли ляхів собаки і сір ії вовки. («Чи не той-то хміль»)
Завдання на встановлення відповідності (5 7 -6 0 )
57. Позначте відповідність між автором і назвою поезії:
A) «Арфами, арфами»;
1. В. Симоненко.
Б) «Любіть Україну»;
2. В. Сосюра.
B) «Лебеді материнства»;
3. П. Тичина.
4. І. Драч.
Г) «Балада про соняшник»;
Д) «Сто років, як сконала Січ».

А

Б

В

Г

Д

1
2
3
4

58. Позначте відповідність між літературним напрямом і його характерною ознакою:
1. Незвичайні поетичні образи, підтекст, вираження ідеї через ана
логії, яскраві поетичні узагальнення.
2. Поетика карнавальності та багатоголосся.
3. Вираження авторського ставлення до дійсності, динамізм зобра
ження, напружена «рвана» фраза, прийом умовчування.
4. Витончене відтворення хвилинних вражень, мінливість вражень ліричного героя,
підкреслена увага до кольорів і звуків.
A ) неоромантизм;
А Б В Г Д
Б) символізм;
і
B) експресіонізм;
Г) імпресіонізм;
2
Д) постмодернізм.
3
4
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59. Позначте відповідність між назвою твору Т. Шевченка та рядками з нього:
1. А ти, моя Україно,
А) «Катерина»;
Безталанна вдово,
Б) «Гайдамаки»;
Я до тебе літатиму
В) «До Основ’яненка»;
З хмари на розмову,
Г) «Ісаія. Глава 35»;
На розмову тихосумну,
Д) «Сон».
На раду з тобою.
А Б В Г
2. Наша дума, наша пісня
1
Не вмре, не загине...
От де, люде, наш ачслава,
2
Слава України!
3
3. Гомоніла Україна,
Довго гомоніла,
4
Довго-довго кров степами
Текла-червоніла.
4. Тому доля запродала
Од краю до краю,
А другому оставила
Те, де заховають.
60. Позначте відповідність між назвою тропа та його визначенням:
A ) епітет;
1. Свідоме перебільшення розміру, сили, зна
чення якогось предмета, явища з метою його
Б) метафора;
B) порівняння;
стилістичного увиразнення.
Г) гіпербола;
2. Художнє, образне означення, що називає
характерну властивість предмета, явища.
Д) персоніфікація.
3. Перенесення ознак і властивостей людини,
істоти на неживі предмети, явища, абстрак
А Б В
тні поняття.
4. Зіставлення предметів, явищ на основі їх подіб
1
ностей з метою стилістичного увиразнення.
2

Г

д

Д

3
4

Частина 3. Власне висловлювання (61)
61. Напиш іть твір-роздум на таку тему «Чи потрібна нам культура спілкування?».
Сформулюйте тезу, доберіть два-три аргументи, зробіть висновок. Свої міркування
проілюструйте прикладами з художньої літератури, історичними фактами або випадками
із ж иття. Обсяг роботи не менше 200-250 слів.

9оН Тренувальний тест № 2

Відповіді до тренувального тесту № 2
Частина 1. Завдання з української мови (1-36)
1. Прикметник у сполученні з часткою не означає одне поняття, тому слово неве
ликий пишеться разом. Можлива заміна синонімом: «невеликого українського містеч
ка» — маленького. Інші виділені слова записані правильно. Правильна відповідь А.
2. Застарілими є слова, що вийшли з активного, повсякденного вжитку. Таким
є слово клейнодау яке вийшло з ужитку у зв’язку зі зникненням названого ним поняття.
Слово путівець є діалектним, слова Різдво, регулярний належать до активно вживаних.
Правильна відповідь В.
3. Одним зі способів словотворення є перехід слів з однієї частини мови в іншу.
У словосполученні живі квіти слово живі є прикметником, оскільки називає ознаку
предмета. Якщо такий прикметник уживають без означуваного слова, він називає предмет
і виконує роль іменника: відсутність усього живого. Правильна відповідь В.
4. У шостому реченні є неоднорідні означення регулярного козацького війська, між
якими не потрібно ставити кому. Ц і означення є неоднорідними тому, що вони ха
рактеризують предмет з різних боків. Крім того, означення мають різну синтаксичну
віднесеність: козацького залежить від слова війська, регулярного залежить від сло
восполучення козацького війська. Отже: регулярного (козацького війська). Правильна
відповідь Г.
5. Односкладним називним є речення Останній місяць року від Різдва Христового
одна тисяча шістсот сорок сьомого. У цьому реченні граматична основа представлена
головним членом, вираженим іменником у формі називного відмінка. Головний член
поширений узгодженими та неузгодженими означеннями. Правильна відповідь Г.
6. Складним є шосте речення, що містить три частини, кожна з яких має свою
граматичну основу: Одяг вершників видавав в них наддніпрянських козаків, проте не
видно било жодної клейноди чи іншої ознаки, яка б вказувала на їх причетність до
регулярного козацького війська. Правильна відповідь Г.
7. Прикладка — це неузгоджене означення, виражене іменником. Поширені й непоширені прикладки відокремлюються, якщо вони стоять після означувального слова.
Відокремлена прикладка є в першому реченні: Глухим лісом на південь від Чигири
на — невеликого українського містечка, що належало на той час Речі Посполи
тіїї, — ледь помітним путівцем просували озброєні вершинки. Правильна відповідь А.
8. Дзвінкими є приголосні, утворені за участю голосу та шуму. Тільки дзвінкі
приголосні присутні у словах зозуля, авжеж, гребля, озеро, град, зїзд, діброва, голова,
бджола, драбина. Глухі приголосні утворюються за допомогою шуму. Глухі приголос
ні наявні у словах ліщина — [піч], вулкан — [к], рюкзак — [к], золото — [т]. Слід
звернути увагу на слово екзамен, де глухий [к] уподібнюється у вимові наступному
дзвінкому [з] і вимовляється як дзвінкий звук [ґ], тому в цьому слові всі приголосні
дзвінкі. Правильна відповідь Г.
9. У вживається після приголосних звуків: напишіть у листі, занесіть у дім. Також
у вживається на початку речення перед приголосним: у першому випадку.
В уживається між голосними та після голосного перед приголосним: дерева в лісі,
шляхи в невідоме, кредити в банку, уроки в першу зміну. За такими ж правилами
вживаються початкові у/в в окремих словах: серед усіх.
Слід звернути увагу на те, що після голосного перед в, ф та сполученням приголос
них св, тв, хв, льв, сф, зв, цв і под. уживається прийменник у: зайшла у свою кімнату,
сади у цвітінні. Правильна відповідь Б.
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10. У більшості випадків написання ненаголошених голосних у словах іншомовного
походження неможливо перевірити шляхом добору спільнокореневого слова. Такі слова
слід перевіряти за словником: симфонія, дистильований, рецензія, абрикос, дискусія,
сегмент, директор, диригент, теоретичний, дистанція, експеримент, інцидент, ритміч
ний, дисципліна, інженер. Правильна відповідь Г.
З великої літери пишуться власні назви (у тому числі й складені):
— імена, імена по батькові, прізвища, псевдоніми, прізвиська людей, міфологічні
істоти, дійові особи в байках і казках: Дід Мороз, Червона Шапочка, собака Білий Бім
Чорне Вухо, князь Ярослав Мудрий;
— географічні й топонімічні власні назви (крім родових означень): місто Біла
Церква, місто Гола Пристань, село Нові Санжари, місто Ж овті Води;
— назви вулиць, майданів, провулків, проспектів: вулиця Ярославів Вал;
— назви сторін світу, коли під ними розуміються країни чи народи: країни Заходу;
— прикметники, утворені від власних особових назв за допомогою суфіксів -ів
(-ова, -ове, -еве), -їв (-єва, -єве), -ин (-ина, -ине), -їн (-їна, -їне), якщо вони означають
належність чогось даній особі: Іванків зошит, Марійчині вишиванки, Шевченкові поезії.
Однак прикметники, утворені від іменників — власних назв за допомогою суфікса -ськ
( за винятком тих, які входять до словосполуки із значенням памяті когось) пишуться
з малої літери: шевченківська хата.
Слід звернути увагу на те, що в назвах найвищих державних посад та установ У к 
раїни з великої літери пишуться всі слова: Голова Верховної Ради України.
Назви інших посад, звань, учених ступенів тощо пишуться з малої літери: народний
артист України.
У назвах державних, громадських профспілкових установ, міністерств, органів міс
цевого самоврядування з великої літери пишеться тільки перше слово: Харківський
національний університет, Міністерство фінінсів України, Львівське обласне управління
освіти. Правильна відповідь Д.
12. М’який знак уживається після букв д, т, з, с, ц, л, н для передання на письмі
м’якості позначуваних ними приголосних, зокрема:
— у сполученнях -ньч-, -ньц- утворених від -ньк-: няньчити (нянька), неньчин
(ненька), дівчиноньці ( дівчинонька), бриньчати ( бренькіт) у скриньці (скринька), на
вишеньці (вишенька), на калиноньці (калинонька);
— перед буквагди, що позначають тверді приголосні: цвірінькати.
М’який знак не пишеться:
— після н перед ж, ч, ш, щ та перед суфіксами -ств(о), -ськ(ий): ласунчик, мізинчик,
промінчик, цвірінчати, корінчик, камінчик, уманський, прип’ятський;
— у сполученнях -нч-, -нц- утворених від -нк-: дівчинці (дівчинка), у хатинці
(хатинка), на сторінці (сторінка), на сопілці (сопілка), бджілці (бджілка); стеблинці
(стеблинка). Правильна відповідь В.
13. Перед суфіксом -ств(о) приголосні к, ч, ц змінюються на ц: козак — козацтво, будів
ник — будівництво, робітник — робітництво, ткач — ткацтво, каліка — каліцтво, бджільник —
бджільництво, купець — купецтво. Інш і приголосні перед суфіксом -ств(о) зберігають
ся: аббат — аббатство, багатий — багатство, студент — студентство, брат — братство.
Правильна відповідь Д.
14. Пишуться через дефіс:
— складні прикметники, утворені з двох основ, які означають якість із додатковим
відтінком, відтінки кольорів або поєднання кількох кольорів в одному предметі: сіроголубий, кисло-солодкий, жовто-блакитний, але жовтогарячий;
— складні назви проміжних частин світу: південно-східний;
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— складні прикметники, утворені з двох чи більше прикметникових основ, якщо
названі цими основами поняття не підпорядковані одне одному: науково-дослідний,
аграрно-сировинний; електронно-обчислювальний, мовно-літературний;
— складні іменники з першою частиною пів-, якщо друга є власною назвою: півКиєва,
Пишуться разом:
— складні прикметники, утворені від сполучення іменника й узгоджуваного з ним
прикметника: східнослов’янський (східні слов’яни), сільськогосподарський (сільське
господарство),
— складні прикметники з другою дієслівною частиною: свіжозрубаний;
— складні прикметники, у яких першим компонентом виступає прислівник: вищевикладений. Правильна відповідь Г.
15. Чоловічі прізвища в українській мові відмінюються, приймаючи закінчення
іменників відповідної відміни. Прізвища Олійник, Головко, Лященко, Коломієць від
мінюються як іменники другої відміни; прізвище Булига відмінюєтьсмя як іменник
першої відміни, Правильна відповідь В.
16. Заперечні займенники з часткою ні- пишуться разом: нікому; неозначені зай
менники з частками аби-, де-, -сь пишуться разом: деким, дехто, абихто, абичий; не
означені займенники з частками будь-, небудь-, казна-, хтозна- пишуться через дефіс:
який-небудь, будь-який, скільки-небудь, чий-небудь, казна-хто, хтозна-що. Правильна
відповідь В*
17. Щоб правильно побудувати подібні словосполучення, потрібно узгодити прик
метник з іменником за формою числа. Іменники із значенням збірності зазвичай мають
форму тільки однини, тому й прикметник слід уживати в однині: обгоріле клоччя,
брудне лахміття, старе ганчір’я, велике каміння, мичкувате коріння. Правильна від
повідь Д.
18. Іменники муляр, столяр належать до другої відміни твердої групи, іменник
пісняр — до мішаної, тому в називному відмінку множини вони мають неоднакові
закінчення: піснярі, муляри, столяри.
Іменники діагональ, медаль, як іменники жіночого роду з нульовим закінченням
належать до третьої відміни, іменник рояль — до другої, оскільки це іменник чоловічого
роду з нульовим закінченням. У родовому відмінку множини не всі з цих слів мають
однакові закінчення: діагоналей, медалей, роялів. Іменники чаша, гуща, тисяча нале
жать до першої відміни мішаної групи, тому в орудному відмінку однини вони мають
одакові закінчення: чашею, гущею, тисячею. Іменники каменяр, тесляр належать до
другої відміни мішаної групи, тому в родовому відмінку однини вони мають закінчення
-а: каменяра, тесляра. Іменник Ігор належить до другої відміни м’якої групи, тому
в родовому відмінку однини він має закінчення -я: Ігоря. Іменник бондар належить до
другої відміни м’якої групи, тому в називному відмінку множини він має закінчення -і:
бондарі. Іменники комар, звір належать до другої відміни твердої групи, але в називно
му відмінку множини вони мають закінчення -і: комарі, звірі. Правильна відповідь В.
19. Частка не пишеться з прикметниками разом, Якщо вони у сполученні з не озна
чають одне поняття. Це можливо визначити в контексті: нелегка розмова з підлітком,
невдалий виступ спортсмена, невеселий настрій людей, нерозумний вчинок хлопчика.
Частка не пишеться окремо від прикметника, який має при собі пояснювальне слово
займенник або прислівник із часткою ні: нітрохи не важка валіза, не потрібний ніко
му товар, аж ніяк не схожий на тебе. Також частка не пишеться окремо зі словом,
з яким вона не становить одного поняття, а є лише запереченням (це характерно для
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словосполучень та речень, що передають зміст протиставлення): не глибокий, а мілкий
ставок; не широка, а вузенька кладка.
Слід звернути увагу на те, що у словосполученнях із допустовим значенням прик
метник із часткою не означає одне поняття, тому частка не пишеться разом: невеликий,
але затишний кабінет.
Правильна відповідь В.
20. Дієприкметником називається дієслівна форма, яка виражає ознаку предмета за
дією, яку виконує предмет або яка на нього спрямована: обладнаний, вишитий, онов
лений, пожовклий, розораний, змокрілий, здійснюваний, розглянутий.
Дієприкметники слід відрізняти від віддієслівних прикметників, я кі втратили оз
наку дії, значення виду та часу: болючий, осяйний, плакучий, визвольний. Правильна
відповідь Д.
21. Утворюючи відмінкові форми кіл ькісн и х чи слівни ків слід звернути увагу
на те, що в числівниках на позначення десятків відмінюється тільки друга части
на: (п’ятдесяти), а в числівниках на позначення сотень відмінюються обидві частини
(п’ятисот, вісьмастами, семистам). Правильна відповідь В.
22. Простий дієслівний присудок виражається дієсловом дійсного, умовного, наказо
вого способів, а також неозначенною формою дієслова: Буде вершитися новий, цілком
у сучасному дусі обряд заручин. Складений дієслівний присудок містить допоміжне
дієслово із значенням початку, продовження чи закінчення дії та неозначену форму
дієслова: Григорій тепер чомусь боявся при зустрічах дивитися їй в обличчя. Чимало,
мабуть, довелося долати йому всіляких перешкод. Складений іменний присудок містить
дієслово-зв’язку та іменну частину, яка може бути виражена іменником, прикметни
ком, числівником, займенником, дієприкметником у називному чи орудному відмінках,
а також інфінітивом: По південних схилах і на падях сніг був туго збитий. Вона була
якась ніби віддалена, очужіла, незнайома. Правильна відповідь Г.
23. П унктуаційне оформлення цитати залежить від того, у який спосіб цитата
вводиться в речення. Якщ о цитата вводиться як пряма мова, то розділові знаки та
вживання малої чи великої літери відповідає правилам оформлення прямої мови.
Так, у реченні А цитата стоїть після слів автора, тому після цих слів треба ставити
двокрапку, цитату брати в лапки й перше слово цитати писати з великої літери, отже,
в цьому реченні цитата оформлена правильно.
У реченні Б цитата стоїть перед словами автора, тому цитату треба брати в лапки,
після цитати ставити кому й тире, перше слово автора писати з малої літери, отже,
в цьому реченні цитата оформлена правильно.
У реченні Г слова автора стоять усередині цитати, тому цитату треба брати в лап
ки, після першої частини цитати перед словами автора ставити кому й тире, перше
слово автора писати з малої літери, після слів автора ставити кому і тире, перше слово
другої частини цитати писати з малої літери, отже, в цьому реченні цитата оформлена
правильно.
У випадку Д цитується віршований текст, тому після слів автора ставиться двокрап
ка, а поетичні рядки записуються віршем з абзацу без лапок, таким чином, у цьому
реченні цитата оформлена правильно.
У випадку В цитата вводиться як складова частина речення, тому її оформлення
відмінне від оформлення прямої мови: цитата береться в лапки, після слів автора не
ставиться двокрапка, а перше слово цитати записується з малої літери, отже, у цьому
реченні цитата оформлена неправильно. Правильна відповідь В.
24. Визначити відмінок іменника можна за допомогою питання: (вивчали кого? що?)
місцевість — знахідний; бігли (по кому? по чому?) по дорозі — місцевий; рекомендації
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(кого? чого?) лікаря — родовий; висвітлюються (хто? що?) події — називний; допомогли
(кому? чому?) учневі — давальний; порадилися (з ким? чим?) з людьми — орудний.
Правильна відповідь: А4; БЗ; В5; Г1; Д2.
25. Фразеологізми — це неподільні за змістом, стійкі за будовою та структурою
словосполучення. Так само як і слова, фразеологізми можуть бути синонімами, тобто
мати близьке значення. Виявити синонімічні фразеологізми можна, виявивши їхнє
значення, що можна зробити за допомогою фразеологічного словника, де подано тлу
мачення фразеологізмів, або словника фразеологічних синонімів.
Співати з чужого голосу — танцювати під чиюсь дудку.
Брати за душу — зачіпати за живе.
Замилювати очі — у тесті немає відповідника.
Зігнути в дугу — обламати роги.
Кирпу гнути — дерти носа.
Наробити шереху — зчинити галас.
Правильна відповідь: А4; Б1; В5; Г6.
26. З ’ясовуючи правильність тлумачення слова, потрібно не сплутати слова-пароніми, які мають близьке значення, але різне значення. Так, письмовий — це той, який
служить для писання, а писемний — це той, хто вміє читати і писати. Так само по
ступливий — схильний іти на поступки кому-небудь; поступальний — спрямований
уперед, який рухається у висхідному напрямі. Правильна відповідь: АЗ; Б2; В5; Г6; Д4.
27. Прислівники поділяються на групи за значенням, яке можна визначити, поста*
вивши відповідне питання. Так, прислівники способу дії відповідають на питання як?
яким способом?: духмяно, по-літньому, навколішки; прислівники часу відповідають на
питання коли? до якого часу?: щовечора, донині, тоді; прислівники причини відпові
дають на питання чому? з якої причини?: згарячу, спересердя; прислівники міри та
ступеня відповідають на питання скільки? наскільки? якою мірою?: дуже, надзвичайно;
прислівники місця відповідають на питання де? куди? звідки?: здалеку, праворуч, поде
куди; прислівники мети відповідають на питання для чого? з якою метою?: навіщо.
Правильна відповідь А.
28. Складні речення поділяються на складносурядні, складнопідрядні, безсполуч
никові, складнопідрядні з кількома підрядними і складні речення з різними видами
сполучникового та безсполучникового зв’язку. Щоб з’ясувати, яким є речення, потріб
но знайти всі граматичні, основи, визначити межі кожної частини складного речення,
виявити характер і засоби зв’язку між частинами.
Речення 1 є простим, оскільки воно має тільки одну граматичну основу: говорилося.
Це речення ускладнене однорідними членами.
Речення 2 складається з чотирьох частин, у кожній із яких є своя граматична
основа: баня тримається, має; здається; глянути; нависає небо. У цьому реченні між
першою та другою частинами — сурядний зв’язок, засобом зв’язку є сполучник і; між
другою та третьою — підрядний зв’язок, засобом зв’язку є сполучник коли, між третьою
та четвертою — також підрядний зв’язок, засобом зв’язку є сполучник ніби. Отже, це
складне речення з різними видами сполучникового зв’язку.
Речення 3 складається з двох частин, у кожній із яких є своя граматична основа:
храм розпростався, виповнював, спихав; виднівся краєчок. У цьому реченні між пер
шою та другою частинами — підрядний зв’язок, засобом зв’язку є сполучник так що.
Отже, це складнопідрядне речення.
Речення 4 складається з чотирьох частин, у кожній із яких є своя граматична ос
нова: князь глянув; той не злякався. У цьому реченні між першою та другою частина
ми — сурядний зв’язок, засобом зв’язку є сполучник і. Отже, це складносурядне речення.
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Речення 5 складається з п ’ятьох частин, у кож ній із я ки х є своя граматична
основа: стояла мовчанка; що запанувала; Н аталка розповіла; сама бачила; почула.
У цьому реченні між першою та другою частинами — підрядний зв’язок, засобом зв’язку
є сполучне слово що; між другою та третьою — підрядний зв’язок, засобом зв’язку
є сполучник після того я к , між третьою та четвертою — підрядний зв’язок, засобом
зв’язку є сполучне слово що; між четвертою та п ’ятою — також підрядний зв’язок,
засобом зв’язку є сполучне слово що. Отже, це складнопідрядне речення з кількома
підрядними. Правильна відповідь: А4; БЗ; В5; Г2.
29. Роздум — послідовно викладені міркування автора з приводу тіє ї чи іншої морально-етичної, суспільно-політичної, психологічної проблеми. Розповідь — основний
спосіб викладу в художньому творі, де зображення подій і вчинків персонажів здійс
нюється від імені самого автора (розповідь від третьої особи) або від імені героя (роз
повідь від першої особи). Запропонований текст у більш ій частині являє собою роздум.
Елемент розповіді представлений у рядках 5 -10 . Правильна відповідь Б.
30. Метафора — перенесення явищ та ознак одного предмета на інший на підставі
схож ості між ними. Порівняння — зіставлення предметів на основі їх подібності. Пра
вильна відповідь Б.
31. Правильна відповідь В, рядки 3 0-40.
32. Інспірований — викликаний навіюванням, підбурюванням; спровокований. Пра
вильна відповідь Б, рядки 11-23.
33. Правильна відповідь Г, рядки 3 9-53.
Діалог (грецьк. - бесіда, розмова) — розмова між двома чи кількома персонажами.
Діалогізація — художній прийом, який полягає у створенні ефекту діалогу між автором
та читачем. Правильна відповідь Г, рядки 3 9-5 3.
34. Порівняння — зіставлення предметів на основі їх подібності.
Метафора (гр. — перенесення) — перенесення явищ та ознак одного предмета на
інш ий на підставі схож ості між ними. Правильна відповідь Г, рядки 39-53.
35. Порівнюючи вступ до поеми «Мойсей» з віршем П . К уліш а, автор виявляє від
мінності в поглядах обох поетів на народ: «Оцінюючи лише одну (та й то неправиль
но!) козацьку сторінку нашої історії, автор «Чорної ради» картає український народ,
а Франко, подаючи різкі, безпощадні характеристики українського народу, виставляє
і його незаперечні високі якості». Правильна відповідь В.
36. Автор не стверджує, що поштовхом до написання поетичного вступу до поеми
«Мойсей» став вірш П . Куліш а «До рідного народу», а лише припускає це. Водночас він
звертає увагу на відмінності в поглядах двох класиків на народ. У с і інш і твердження
є правильними. Правильна відповідь В.

Частина 2. Завдання в української літератури (37-56)
37.
В образах Низа та Евріала І. П . Котляревський показав істинних захисників
Вітчизни, хоробрих воїнів-патріотів. Низ вважає, що їх громадянський обов’язок — це
служ іння Вітчи зні:
Любов к отчизні де героїть,
Там сила вража не устоїть,
Там грудь сильніша од гармат.
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Низ та Евріал разом завербувалися до Енеєвого війська і стали там побратимами. Низ
був сиротою, «без нені, без отця дитина», а в Евріала десь залишилася старенька мати
«без сил і бідності, слабая». Героїчна вилазка Низа та Евріала у рутульский та-бір — це
патрітичний вчинок, свідчення любові до рідної землі. На умовляння Низа, щоб Евріал
заради матері залишився на варті й не ризикував своїм життям, той відповідає:
Де общее добро в упадку,
Забудь отця, забудь і матку,
Лети повинність ісправлять.
Коли Евріал потрапив до рук ворогів, Низ, побачивши, як вороги знущаються над
його побратимом, посилає на рутульців стрілу з лука, бо не може рятувати своє ж ит
тя ціною смерті товариша. Він летить назустріч неминучій смерті один проти зграї
озброєних ворогів. Низ та Евріал віддають своє ж иття заради свободи рідної землі,
демонструючи вірність присязі та бойовій дружбі. Правильна відповідь Б.
38. У дослівному перекладі з французької та італійської мов термін травестія
означає перевдягання. Це жанр гумористичної поезії, суть якого полягає в тому, що
відомий поетичний твір серйозного змісту автор переробляє в жартівливо-комічному
напрямі.
Я к і всі автори травестійних переробок Вергілієвої «Енеїди», І. Котляревський взяв
із неї сюжетну канву, але вніс і «перелицювання»: змінив ритмічний лад, характери
героїв, вніс історичний та національний колорит. Правильна відповідь Г.
39. Одним із провідних мотивів ранньої творчості Т. Шевченка є тема героїчного
минулого України. Історична тематика в поезії «До Основ’яненка» та поемах «Тарасова
ніч», «Іван Підкова», «Гамалія», «Гайдамаки». У цих творах поет оспівує козацьку
вольницю, героїзм лицарів національно-визвольної боротьби. Шевченко пишається слав
ним минулим свого народу, прагне до осмислення історичної долі України. Правильна
відповідь Б.
40. Символічний образ Прометая з'являється в поемі Т. Шевченка «Кавказ»:
За горами гори, хмарою повиті
Засіяні горем, кровію политі.
Споконвіку Прометея
Там орел карає.
Що день божий добрі ребра
Й серце розбиває.
Образ Прометея символізує незламність і незнищенність народу, катованого росій
ським самодержавством, уособленням якого виступає орел:
Розбиває та не вип'є
Живущої крові, —
Воно знову оживає
І сміється знову.
Не вмирає душа наша,
Не вмирає воля.
Правильна відповідь Г.
41. Епіграфом до послання «І мертвим, і живим...» Т. Шевченко взяв слова з Біблії
«Коли хто говорить: люблю Бога, а брата свого ненавидить, — лжа оце». За змістом
цей епіграф підпорядкований ідеї твору — засудження лицемірства панівних класі
в епоху кріпосництва. Обираючи такий епіграф, автор має на увазі українських панівлжепатріотів, які багато говорять про свою любов до народу, захоплюються ідеями
слов’янофільства, а насправді нещадно експлуатують селян-кріпаків, прагнуть особистого
збагачення, нехтують рідною мовою, перекручують історію.
У Т. Шевченка викликає обурення те, що українські дворяни з презирством став
ляться до народу, «людей запрягають в тяж кі ярма», зневажають традиції українського
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народу, його мову та культуру, не знають власної історії. Поет закликає освічене панство
усвідомити свою національну належність і по-справжньому, а не на словах полюбити
свій народ. Інш і ідеї (викриття свавілля та деспотизму панів-кріпосників, уславлення
героїчного минулого українського народу, утвердження самобутності культури українсь
кого народу, заклик до боротьби проти кріпосництва) теж представлені в посланні, од
нак епіграф їм не підпорядкований. Обрання саме такого епіграфа свідчить про те, що
Т. Шевченко виділяє вказану ідею як основну, найбільш значущу в його творі. Пра
вильна відповідь В.
42. Скликання Чорної ради, зображеної в романі П. Куліш а, було зумовлене незадо
воленням низового козацтва соціальною несправедливістю з боку розбагатілої козацької
старшини. Настрої низового козацтва підтримували найширші верстви населення — се
ляни, міщани, чернь. Так, київські міщани обурюються непомірними поборами: «Ко
зацтво ви собі загарбали, самі пануєте, ридванами їздите, а ми будуй власним коштом
стіни, башти, плати чинш, місто і чорт знає що?». Селяни Ніжинського повіту говорять
про панування соціальної несправедливості: «Буде вже й того, що один свиту золотом
гаптує, а інший, може, й сірячини не має; один оком своїм сіножатей не займе, а ми
ось із половини косимо». Всенародне обурення стало причиною скликання Чорної ради,
у якій брали участь не лише представники козацької старшини, а й низові козаки та
найширші верстви тогочасного українського суспільства. Правильна відповідь В.
43. Кульмінація (лат. — вершина) — частина сюжету твору, де розвиток дії набуває
найвищого напруження, піднесення. У повісті Марка Вовчка «Інститутка» кульмінацій
ною є сцена, коли молода пані в садку вдарила по обличчю бабусю. Якщо в попередніх
епізодах жорстокість і деспотизм інститутки не зустрічали відкритого протесту з боку
зневажених нею людей, то в цій сцені їй уперше дають відсіч. За бабусю вступається
чоловік Устини Прокіп, і конфлікт загострюється до найвищої точки, після чого має
настати якесь розв’язання суперечки. Розв’язкою є те, що Прокопа віддають у солда
ти, і Устина залишається сама, але зберігає при цьому внутрішню свободу й гідність.
Правильна відповідь Г.
44. В основі назви роману П. Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» лежить
художній прийом алегорії. Алегорія (гр. — інший; говорю) — іносказання, відтворення
людських рис і характерів в образах тварин, рослин, предметів, явищ природи. Алегорія
часто використовується у казках про тварин, байках. В алегоричній назві твору во
ли — це символ селян, закабалених поміщиками-кріпосниками, а далі — землевлас
никами й можновладцями. Зм іст назви роману наводить читача на думку: воли не
ревли б, якби було що їсти; селяни не повставали б, якби мали свободу й землю, якби
повсякчас не порушувались права людини. Правильна відповідь Б.
45. Землі Пузиря з комедії І. Карпенка-Карого «Хазяїн» називає «цілим княжеством» посередник між землевласниками Магофес. Це хитрий комерсант, який заробляє
відсотки від перепродажу земель, тому він добре знає статки своїх клієнтів: «їхали ми
цілий день. “Чия земля?” — питаємо. — “Терентія Гавриловича Пузиря” . На другий
день знову питаємо: “Чия земля?” — “Терентія Гавриловича”. І тільки на третій день,
надвечір, почалась земля Гаврила Афанасійовича Чобота. Ха-ха! Княжество! Ціле княжество!». Правильна відповідь Б.
46. У романі П . Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» носієм дрібновлас
ницького індивідуалізму й соціальної байдужості є товариш Ч іп к и Грицько. Грицько
зростав сиротою і ще в дитинстві зазнав багато лиха. Однак, на відміну від Ч іп ки ,
він не замислюється над причинами людської недолі, Грицько вирішує стати господа
рем і зрештою, тяж ко працюючи, досягає своєї мети. Грицько зі «своїм, на прибуток
напрямленим розумом» прагне будь-яку ситуацію використати для власного збага
чення.
вш
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Інш і варіанти відповідей неправильні: ще однією «пропащою силою» є Галин батько
Максим Ґудзь, про долю батька Ч іпці розповідає дід Улас, у романі змальовано історію
села Піски до скасування кріпосного права, героєм з «на прибуток напрямленим розу
мом» є Грицько. Правильна відповідь Д.
47. Прототипом Олени з повісті О. Кобилянської «Людина» є авторка твору. Про
це свідчать записи в щоденниках О. Кобилянської, з яких вона постає перед нами як
непересічна особистість, яка прагне повноцінного життя та реалізації своїх здібностей.
Ц і прагнення знайшли своє втілення в опрацюванні нової для української літератури
теми — долі освіченої, мислячої дівчини, яка не може змиритися з бездуховністю
міщанського середовища. Правильна відповідь А.
48. Розмір поеми І. Котляревського «Енеїда» — чотиристопний ямб. Ямб — це
двоскладова стопа із наголосом на другому складі. Правильна відповідь А.
49. У «Мисливських усмішках» Остап Вишня досягає комізму, навмисне поєдну
ючи несумісні явища чи ознаки. Таким чином автор створює ситуації — нісенітниці,
де, наприклад, кабани січуть собак на бефстроганів або заєць, злякавшись пострілу,
вискакує на вершок телеграфного стовпа.
Інш і варіанті відповідей неправильні: письменник виділяє п ’ять рис українця
у творі «Чухраїнці»; розповідає про своє дитинство в гуморесці «Моя автобіографія»,
з гумором змальовує героя-мисливця в «Мисливських усмішках»; використовує гумор,
розповідаючи, як кабани «січуть собак на бефстроганів». Правильна відповідь В.
50. У комедії М. Куліш а «Мина Мазайло» слова «дружина» — це краще, як «жін
ка» або «супруга», бо «жінка» означає «рождающая», «супруга» ж по-вкраїнському — «пара волів» належать дядькові Тарасу, який за своїми поглядами протистоїть
шовіністично налаштованим персонажам. Дядько Тарас — це національно свідомий ук
раїнець, який уболіває за рідну мову, прагне зберегти національний дух, самобутність
українського народу. Правильна відповідь Д.
51. Інтимна лірика присвячена вираженню глибоко особистих, сокровенних почуттів
поета. Таким є вірш А. Малишка «Пісня про рушник», де проникливо передані почут
тя до найріднішої людини — матері, відтворена щира сповідь ліричного героя, велич
і краса материнської душі. Правильна відповідь В.
52. У романі Л. Костенко «Маруся Чурай» думку «любов любов*Юу а життя жит
тям» висловлює Грицько Бобренко. У цих словах розкривається характер героя —
прагматичного чоловіка, який діє практично, розсудливо, здатен поступитися своїми
почуттями заради вигоди. Правильна відповідь В.
53. У творі О. Довженка «Зачарована Десна» змальовано образ матері, яка найбіль
ше любила саджати що-небудь у землю: «Нічого в світі так я не люблю, як саджати
що-небудь у землю, щоб проізростало. Коли вилізає саме з землі всяка рослиночка,
ото мені радість». Мати Довженка постає невсипущею трудівницею, яка щиро любить
землю, все живе в навколишньому світі, для якої праця є сенсом життя. Правильна
відповідь В.
54. Слова «Я тебе переслідуватиму все твоє життя. І всі ми переслідуватимемо
все життя і проводжатимемо тебе до могили, — тисячі нас, замучених, закатованих...
Ти матимеш дітей, але не матимеш радості, — з дитячих очей дивитимемось ми.
І ти втікатимеш од них геть... І ніде від нас не втечеш...» належать героєві роману
І. Багряного «Тигролови» Григорію Многогрішному. Ц і слова звернені до його ка
та — слідчого Медвина, який був виконавцем беззаконня, що панувало в добу сталінщини. У наведених словах розкрито характер героя — волелюбного, сміливого юнака,
що піднявся на боротьбу з антилюдяним режимом. Правильна відповідь В.

Відповіді до тренувального тесту № 2

55. У наведеному уривку з поезії П. Тичини «Арфами, арфами...» використано такий
художній засіб поетичного звукопису, як алітерація, тобто повторення одного і того ж
чи близьких за звучанням приголосних. У рядках «Йде весна запашна, квітами-перлами закосичена» повторюються зубні приголосні з, с у що створює ефект увиразнення
оптимістичного настрою, радості від зустрічі з весною. Правильна відповідь Г.
56. Постійними називають епітети, які вживаються з певним іменником, становлячи
з ним сталий вислів. У наведених рядках є постійний епітет «сірії вовки» з народної
думи «Чи не той-то Хміль». Правильна відповідь Д.
57. Авторами творів є: «Арфами, арфами...» — П. Тичина; «Любіть Україну» — В.
Сосюра; «Лебеді материнства» — В. Симоненко; «Балада про соняшник» — І. Драч;
«Сто років, як сконала Січ» — В. Стус. Правильна відповідь 2Б; ЗА; 4Г; 5В.

Я Л

58.

1Б; 2Д; ЗВ; 4Г; 5А.

59.

ІД ; 2В; ЗБ; 4А; 5Г.

60.

1Г; 2А; ЗД; 4В; 5Б.

Відповіді до тренувального тесту № 2

ЧАСТИНА 2. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Тема 1. Усна народна творчість

І КРОК 51

• 1.Народна пісня «Добрий вечір тобі, пане господарю...» належить до:
А соціально-побутових пісень;
Г стрілецьких пісень;
В пісень літературного походження;
Д історичних пісень.
В календарно-обрядових пісень;
• 2. В історичній пісні «Чи не той то хміль» у рядках —
Чи не той то хміль, що коло тичин в'ється?
Гей, то той Хмельницький, що з ляхами б'ється
використано художній засіб:
А метафору;
Г поетичний паралелізм;
Б епітети;
Д порівняння.
В гіперболу;
• З.У народній думі «Маруся Богуславка» головна героїня:
А славетна дівчина-піснярка;
Б дружина турецького султана Сулеймана Пишного;
В бідна полонянка, що тяжко працює;
Г одна з улюблених дружин у гаремі турецького пана;
Д дружина-полонянка, що випустила на волю козаків.
О 4. У рядках народної пісні «Засівна»
Щоб ви міряли гроші мискою,
А дітей колискою,
Щоб у кожній кутині
використано художній засіб:
А метафору;
Г інверсію;
Б епітет;
Д порівняння.
В гіперболу;

Було по дитині.
Хай дасть нивка по сто кіп,
По сто тисяч один сніп.

О 5. Пісня «Зажурилась Україна» належить до:
А лірично-побутових пісень;
Г стрілецьких пісень;
Б історичних пісень;
Д календарно-обрядових пісень.
В козацьких пісень;

• 1.В) Це колядка, що прославляє Різдво, величає господарів.

ДО РЕЧІ

2.Г) Поетичний паралелізм — це художній засіб, у якому явища
природи зображуються поряд (паралельно) із подіями, явищами
людського життя й перегукуються з ними.
3.Д) Маруся Богуславка — «дівка-бранка». Користуючись тим,
що пан віддав їй ключі, випустила із в’язниці сімсот козаків.
Сама ж уже не могла повернутися на батьківщину, бо «потурчи
лася, побусурманилася» заради власного порятунку й багатства,
хоч це й не принесло їй щастя.

До соціально-побутових пісень належать
козацькі, бурлацькі, заробітчанські, чумацькі
та інші пісні; пісні літературного походження
мають авторів; стрілецькі пісні — це пісні
воїнів УНР; історичні пісні оспівують знач
ні історичні події, історичних героїв, життя
народу часів боротьби з татарами, турками,
ляхами та іншими загарбниками.

О 4. В)
О 5. Б)
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Тема 2. Давня українська література

КРОК 52

шмпютшш

• 1. Князь Ігор із «Слова про похід Ігорів» вирушив на половців, щоб:
А завоювати половецькі території й приєднати їх до Русі;
Б здобути собі славу й оборонити Руську землю від нападників;
В визволити з полону брата Всеволода;
Г заслужити похвалу від князя Святослава;
Д підтримати всіх інших руських князів, які йшли воювати з половцями.
'• 2. Яке питання найбільше непокоїть ліричного героя вірша Г. Сковороди «Всякому міс
ту — звичай і права»:
А як здобути найбільше багатства;
Б як стати найрозумнішим;
В як стати найславнішим;
Г як зробити, щоб зберегти совість чистою;
Д як зустріти справжнє кохання.
• 3. В уривку з «Послання до єпископів» «Чи не ваші милості голодних оголоднюєте
і чините спраглими бідних підданих, котрі носять той самий образ Божий, що й ви;
на сиріт церковних і їхнє прогодування подане вію благочестивих християн грабуєте
і з гумна стоги та обороги тягнете, самі з того зі своїми слугами годуєтеся, їхній
труд та піт кривавий, лежачи та сидячи, сміючись та граючи, пожираєте ... і вли
ваєте у прірву ненаситного черева, «а бідні піддані у своїй неволі річної потреби не
можуть задовольнити...» використано такий засіб комічного:
А іронію;
Г сарказм;
Б гумор;
Д гротеск.
В сатиру;
О 4. Боян у «Слові про похід Ігорів» — це:
А автор твору;
Г літописець Київської Русі;
Б воїн князя Ігоря;
Д давній співець.
В брат князя Ігоря;
О 5.1. Вишенський був в українській літературі представником літературного напряму:
А бароко;
Г сентименталізму;
Б класицизму;
Д просвітництва.
В Відродження;

ВІДПОВІДІ і
• 1. Б) А — неправильно, тому що власних половецьких територій
не було, половці — кочові племена, які пересувалися Диким
полем. В — брат Всеволод вирушив у похід разом з Ігорем, він
не був у полоні. Г — князь Святослав засуджував міжусобиці,
роз’єднані й необдумані дії інших князів. Д — за два роки до
цих подій князі ходили у похід, але Ігора з ними не було.

ІЯ

ДО РЕЧГ

Іронія — прихована насмішка; гумор — доб
родушна насмішка; гротеск — перебільшена
іронія, насмішка з елементами фантастики, гі
перболи; сатира — викриття у гострій формі
негативних явищ суспільства і сарказм — ви
щий її вияв, що не передбачає примирення,
прощення.

• 2.Г) Ліричний герой перелічує заняття, якими тішать себе багаті
й нечесні люди, й зауважує, що все це минуще, людина нічого
не може забрати із собою на той світ, навіть цареві те не під
силу. Не страшно ж постати перед Вічним Суддею лише тому,
«в кого совість, як чистий кришталь».
• З.Г) Сарказм — це зла і дошкульна іронія, відвертий вияв нена
висті і презирства до зображуваних явищ чи осіб.
О 4. Д)
О 5. А)
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Тема 3. Література кінця XVIII — початку XX ст.

І КРОК 53
ІМ Ж М І

• 1. Наталка, героїня п’єси І. Котляревського «Наталка Полтавка» відмовляється вихо
дити заміж за Возного, хоч і засватана, тому що:
А вона зрозуміла: жити з нерівнею — гріх;
Б дізналася про пияцтво Возного;
В її відмовив від цього Микола;
Г прийшов її коханий Петро;
Д Виборний її ввів в оману, не сказавши, від кого свати.
• 2.Історія з Марусею з однойменної повісті Г. Квітки-Основ’яненка закінчується тим, що:
А Маруся вийшла заміж за Василя, і жили вони довго й щасливо;
Б батько не дав дозволу на одруження Марусі, і вона пішла в монастир;
В Маруся застудилася й померла;
Г Маруся і Василь одружилися таємно, але парубка потім забрали в солдати, однак
дружина його вірно чекала;
Д Василь зрадив Марусю й одружився з панночкою із міста.
О 3. Хто скаржиться на свою долю у п’єсі І. Котляревського «Наталка Полтавка», гово
рячи: «Ох! Правда, правда; даже і в повітовім суді, і во всіх присутственних містах
униніє воспослідовало; малійшая проволочка ілі прижимочка просителю, як води
лось перше, починається за уголовноє преступлєніє; а взяточек, сиріч — винужден
ний подарочок, весьма-очень іскусно у істця ілі отвітчика треба виканючити. Та що
і
говорить! Тепер і при рекрутських наборах вовся не той порядок ведеться. Трудно
становиться жить на світі...»?
А Петро;
Б Микола;
В Виборний;
Г Возний;
Д Терпилиха.
О 4. Серед художніх особливостей повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся» найбільш
виразними є описи:
А природи;
Б побуту українців;
В інтер’єру;
Г тварин, птахів;
Д звичаїв та обрядів українців.
І ВІДПОВІДІ
• 1.Г) Наталка дуже любила Петра і чекала на нього, відмовляла
усім женихам. Дала згоду на сватання тільки щоб заспокоїти
матір' і забезпечити тій старість. Рішення про розрив із Возним
вона приймала сама, незважаючи на умовляння Петра, сльози
матері й погрози нареченого.
• 2. В) Історія закінчилася трагічно. Василь заробив грошей, за
мість нього до армії мав піти найнятий чоловік, батько дав згоду
на одруження, але Маруся потрапила під сильний дощ і засту
дилася. Коли Василь дізнався про загибель коханої, то пішов
у монастир і незабаром помер і сам.
О З.Г)

О 4. Д)
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КРОК 54
® 1. Вперше «Кобзар» Т. Г. Шевченка був виданий у:
Г 1861 р.;
А 1840 р.;
Д 1860 р.
Б 1838 р.;
В 1814 р.;
• 2. Батьки Катерини з однойменної поеми Т. Г. Шевченка «Катерина» вигнали дочку з
немовлям із дому, тому що:
А були дуже бідні, й нічого було їсти;
Б вона осоромила їх, народивши дитину поза шлюбом;
В Катерина одружилася проти волі батьків;
Г батько дитини був злочинцем;
Д Катерина була поганою матір’ю, не звертала на дитину уваги.
• 3. Гайдамаки з однойменної поеми Т. Г. Шевченка «Гайдамаки» — це:
А жорстокі розбійники;
Б українські Робін Гуди;
В солдати царського війська;
Г козаки-запорожці із Задунайської Січі;
Д повсталі селяни й пригноблені жителі міст України.
О 4. Слова «Караюсь, мучусь, але не каюсь» Шевченко промовив, коли:
А його викупили з кріпацтва;
Г був кріпаком;
Б був на засланні;
Д був у казематі.
В в період «трьох літ»;
О 5. Шевченко до своєї головної героїні з поеми «Катерина» ставиться:
А зневажливо;
Г засуджує;
Б байдуже;
Д з любов’ю.
В із співчуттям;
О 6. Хто головний герой поеми Т. Г. Шевченка «Гайдамаки»?
А Гонта;
Г повсталий народ;
Б Залізняк;
Д конфедерати.
В Ярема Галайда;

• 1.А) У 1838 році Шевченко був викуплений із кріпацтва; у
1814 р. — народився; у 1861 — помер; у 1860 — вийшло друком
друге видання «Кобзаря».
• 2. Б) У ті часи вважалося великим соромом, нечестю народити
дитину, не перебуваючи у шлюбі. Катерина була для дитини
хорошою матір’ю, і батьки могли б їх прогодувати, але честь,
порядність виявилися для них важливішими.
ІЯ

ДОРЕЧІ " ••

Повстання гайдамаків було всенародним,
у ньому брали участь різні верстви понево
леного фізично й духовно населення. Пансь
кій шляхті довелося відповісти за всі завдані
кривди, тому повстанців вони називали кри
вавими розбійниками. Часто така думка пов
торювалася і в польській літературі.

• 3. Д) Гайдамаки — учасники гайдамацького повстання, Коліїв
щини, яка виникла через жорстоке знущання польських панів
над українцями.
О 4. Б)
О 5. В)
О 6.Г)
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• І.Т в ір «Сон» («У всякого своя доля...») Т. Г. Шевченка за жанром:
А соціально-побутова поема;
Г сатиричне послання;
Б політично-сатирична поема;
Д памфлет у віршах.
В драматична поема;
2.Який художній засіб використовує Т. Г. Шевченко в таких рядках поеми «Кавказ»?
А сльоз, а крові? напоїть
А матерніх гарячих сльоз!
Всіх імператорів би стало
А батькових, старих, кривавих,
З дітьми й онуками, втопить
Не ріки — море розлилось,
В сльозах удових. А дівочих,
Огненне море!
Пролитих тайно серед ночі?
А Гіпербола;
Г оксиморон;
Б метафора;
-Д символ,
В порівняння;
3. Поетичні рядки
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине...
взяті з вірша Т. Г. Шевченка:
А «Заповіт»;
Г «До Основ’яненка»;
Б «Мені однаково»;
Д «Садок вишневий коло хати..*».
В «Ісаїя. Глава 35»;
О 4. Кульмінаційним моментом поеми Т. Г. Шевченка «Сон» є:
А вихід царя й цариці та картина «генерального мордобиття»;
Б зустріч із царем волі — декабристом у Сибіру;
В зображення «кріпаччини в Україні;
Г зустріч із «землячком»;
Д огляд пам’ятника цареві Петру І з написом «Первая — второму».
О 5.Поему «Кавказ» Т. Г. Шевченко присвятив:
А Григорію Квітці-Основ’яненку;
Г Пантелеймону Куліш еві;
Б Якову де Бальмену;
Д Івану Котляревському.
В Карлу Брюллову;
^

• 1.Б) Поема «Сон» — це нищівна сатира на деспотичний режим
Миколи II з використанням усіх відповідних засобів.
• 2. А) Гіпербола — це художнє перебільшення. Метафора — це
уподібнення одних предметів і явищ іншим за певними схожи
ми ознаками; порівняння передбачає двочленність і сполучники
як, ніби, наче, неначе і т. ін.; оксиморон (оксюморон) — поєд
нання несумісних понять (гарячий сніг); символ — знак, широ
ке узагальнення сутності речей і явищ.
• 3. Г) У цьому вірші Шевченко наголошує на важливості слова
митця для піднесення національної самосвідомості народу, за
кликає поета оспівати козацьку славу, нагадати укр'аїнцям, чиї
вони діти.
О 4. А)

О 5. Б)
Література кінця XVIII — початку XX ст.

КРОК 56
• 1.
це
А
Б
В
Г
Д

Учітесь, читайте,
Бо хто матір
забуває,
І
чужому научайтесь,
Того Богкарає,
Й свого не цурайтесь,
Того дітицураються —
рядки із твору Т. Г. Шевченка:
«Сон» («У всякого своя доля...»);
«Кавказ»;
«І мертвим, і живим...»;
«Гайдамаки »;
«До Основ’яненка».

• 2. Т. Г. Шевченко у вірші «Заповіт» заповідає своєму народові:
А кайдани порвати, волю здобути;
Б усі свої книги;
В невтомно працювати;
Г розвивати науку, освіту;
Д творити добро.

О 3.У посланні «І мертвим, і живим...» Т. Г. Шевченко піднімає проблему:
А охорони навколишнього середовища;
Б батьків і дітей, сімейного виховання;
В влади грошей над людьми;
Г дружби та кохання;
Д соціальної справедливості, історії.
О 4.Віршовий розмір уривка з поезії Т. Г. Шевченка «Мені однаково...»:
Мені однаково, чи буду
Мене в снігу на чужині
Я жить в Україні, чи ні
Однаковісінько мені.
Чи хто згадає, чи забуде
А хорей;
Б ямб;
В амфібрахій;
Г дактиль;
Д анапест.

ВІДПОВІДІ |
..... ........... »■■■■■— - ...................................

яттт

• 1.В) Ц і рядки звернені до національних сил, у яких поет хоче
пробудити самосвідомість та національну гідність.
• 2. А) Про інш і варіанти у вірші не згадується. Воля, особиста
свобода — це те, без чого неможливе все інше, неможливий роз
виток ні особистості, ні народу.
О З.Д)

О 4. Б)
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• 1. Ці рядки
На землю правда прилетить
Хоч на годиночку спочить,
Незрячі прозрять, а кривиє,
Мов сарна з гаю, промайнуть.
Німим отверзуться уста;
Прорветься слово, як вода,
з твору Т. Г. Шевченка:
А «Заповіт»;
Б «Ісаїя. Глава 35»;
В «До Основ’яненка»;

І дебрь’пустиня неполита,
З цілющою водою вмита.
Прокинеться; і потечуть
Веселі ріки, а озера
Кругом гаями поростуть,
Веселим птаством оживуть
Г «Мені однаково»;
Д «І мертвим, і живим...».

• 2.Полковник Шрам, герой роману П. Куліша «Чорна рада», їхав до гетьмана Сомка, щоб:
А познайомити Сомка зі своїм сином;
Б повідомити про «чорну раду»;
В просити собі чину й високої посади;
Г об’єднати розділену чварами Україну;
Д попередити про доноси Брюховецького на нього в Москву цареві.
• 3. Чернь у романі П. Куліша «Чорна рада» підтримала Івана Брюховецького, тому що:
А він обіцяв їй привілеї;
Б він був добрим та справедливим;
В боялася його помсти;
Г сподівалася на підтримку російського царя;
Д не хотіла бачити гетьманом Сомка, бо він був дуже суворий.

О 4. У романі П. Куліша «Чорна рада» не розглядається проблема:
А ролі особистості в історії;
Б народу та особистості;
В влади грошей, золота над людиною;
Г кохання;
Д патріотизму, виконання громадянського обов’язку.
О 5.Суперниками Петра, героя роману П. Куліша «Чорна рада», у коханні до Лесі Череванівни були:
А Сомко і Тетеря;
Г Сомко й Кирило Тур;
Б Сомко і Василь Невольник;
Д Сомко та Брюховецький.
В Гвинтівка і Тур;
• 1.Б) Т. Г. Шевченко використовує біблійні мотиви, щоб пока
зати, яким, на його думку, має бути майбутнє і буде майбутнє
українського народу.
• 2.Г) Полковника-патріота дуже непокоїла боротьба за гетьманську
булаву, чвари між прихильниками Польщі та російського царя,
які роздирали Україну навпіл, тому вирішив присвятити себе
справі об’єднання «під однією булавою» гетьмана Якима Сомка.
• 3. А) Іван Брюховецький завоював довіру запорожців, прикида
ючись простим, «своїм» козаком, противником панства та ба
гатства. Він пообіцяв запорожцям і черні, що дозволить безкар
но розібрати майно Сомка в разі його перемоги. Після обрання
гетьманом звелів чернь просто розігнати, Сомка і його прибічни
ків стратити; з ради старійшин Січі він просто поглузував.

О 4. В)
О 5. Г)
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• 1. Полкового лікаря, чоловіка пані, охарактеризовано в повісті Марка Вовчка «Інсти
тутка» прислів’ям:
А «Добрий пан — не б’є, не лає, та нічим і не дбає»;
В «Про вовка промовка — аж ось і він тут»;
В «Вовка боятися — в ліс не ходити»;
Г «Відгукнуться кіш ці мишачі слізки»;
Д «Ворон воронові очі не виклює».
• 2. Повість Марка Вовчка «Інститутка» закінчується:
А пані задушила свою кріпачку Устину;
Б Прокіп відслужив в армії, повернувся, й зажили вони з дружиною щасливо;
В Устина виїхала з Прокопом, якого забрали в рекрути, до міста і там дожидала його
з походу;
Г Устина і Прокіп утекли від жорстоких панів;
Д Прокіп загинув на війні, Устину хотіли знову повернути до панів, але в цей час
скасували кріпацтво, і вона залишилася вільною.
• 3, Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панас Мирний написав у співавторстві з:
А Іваном Франком;
Г Михайлом Коцюбинським;
Б Іваном Біликом;
Д Дмитром Багалієм.
В Дмитром Яворницьким;
О 4. Героїня повісті Марка Вовчка «Інститутка» в основному за характером:
А працьовита, життєрадісна, добра;
Б вразлива, песимістична, трохи егоїстична;
В хитра, вигадлива, розумна;
Г розважлива, спокійна, трохи лінькувата;
Д волелюбна, смілива, упевнена в собі.
О 5. Про злочинні дії Чіпки (різанину на хуторі) повідомили владі:
А Галя;
Б Христя;
В мати;
Г Грицько;
Д хуторяни.

• 1.А) Люди, терплячи знущання пані, спочатку сподівалися на
те, що пан за них заступиться. Але той, як виявилося, був під
повною владою дружини, виконував її найменші примхи і неза
баром сам став лаяти людей та клясти.
• 2. В) Устина, скориставшись сум’яттям, пов’язаним із конфлік
том, та тим, що її чоловіка Прокопа відвозять у солдати, пої
хала з ним. Там найнялася працювати, почувала себе вільною
й щасливою. Коли Прокіп пішов у похід, вірно його дожидала,
сподіваючись на краще.
• 3. Б) Панас Мирний, написавши свій роман, дав його прочитати
братові Івану Білику. Той порадив розширити історичну части
ну твору й сам "її написав.
О 4. А)
О 5. В)
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• 1.В уривку з повісті «Кайдашева сім’я» І. Нечуй-Левицького «не чорна хмара з синього
моря наступала, то виступала Мотря з Карпом з-за своєї хати до тину. Не сиза хмара
над дібровою вставала, то наближалася до тину стара видроока Кайдашиха, а за нею
вибігла з хати Мелашка з Лавріном, а за ними повибігали всі діти» використано най
помітніший художній засіб, який охоплює все висловлювання:
А постійні епітети;
Б заперечне порівняння;
В розгорнуту метафору;
Г риторичні фігури;
Д персоніфікацію (уособлення).
• 2. Мелашка, героїня повісті І. Нечуя-Левицького, залишилася таємно в Києві й стала
працювати в проскурниці, бо:
А хотіла заробити грошей, щоб свекруха не докоряла їй бідністю;
Б її ображав Лаврін, який не заступався за неї перед матір’ю;
В їй набридла важка робота в родині, захотілося волі;
Г вона була дуже богомільною і захотіла спокутувати свої гріхи;
Д їй несила було терпіти знущання свекрухи й Мотрі.
О З.Яку аферу підтримав Пузир, герой п’єси І. Карпенка-Карого «Хазяїн»?
А Спекуляцію худобою на ринку;
Б скуповування в населення худоби за безцінь;
В організацію підпільних економій, за які не платився податок;
Г фальшиве банкрутство;
Д незаконна купівля земель у селян.
О

4. Найтяжчий злочин, який вчинила Мотря проти старої Кайдашихи в повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» і за що була посаджена в холодну:
А не дозволила Карпові спілкуватися з матір’ю й примусила побити її;
Б жорстоко побила онуків Кайдашихи — дітей Меланки;
В вибила око Кайдашисі;
Г підпалила хату Кайдашихи;
Д побила всю худобу Кайдашихи.

1. Б) Вороже налаштовані сім’ї Прокопа й Лавріна порівнюють
ся з грозовими хмарами, але із заперечною часткою не, тому
порівняння заперечні. Є в уривку й інш і окремі художні засоби,
наприклад, постійні епітети чорна (хмара), синього (моря), але
вони не стосуються усього висловлювання, не охоплюють його.
Інших названих художніх засобів в уривку не зустрічається.
2. Д) Про гроші в той час не йшлося, Лаврін Мелашку любив
і жалів, але не міг постійно сваритися з матір’ю через неї; робо
ту Мелашка любила й справлялася з нею, віра теж мало впли
нула на її рішення.
О

З.Г)

О

4. В)
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• 1.В уривку з вірша І. Франка «Гімн»
Він живе, він ще не вмер.
Н і гармати лаштовані,
Н і попівськії тортури,
Н і шпіонське ремесло
Н і тюремні царські мури,
В гріб його ще не звело.
Ані війська муштровані,
використано художні засоби:
А антитезу, постійні епітети, алегорію;
Б анафору, епітети, інверсію;
В гіперболу, уособлення, епітети;
Г порівняння, метафору, епітети;
Д оксиморон, повтори, фразеологізми.
• 2. Вірш І. Франка «Чого являєшся мені у сні?» належить до збірки:
А «Мій Ізмарагд»;
Г «Зів’яле листя»;
Б «З вершин і низин»;
Д «Із днів журби».
В «Зетрег ііго»;
• 3.
це
А
Б
В

«Твоїм будущим душу я тривожу,
Вірю в силу духа
І
в день воскреспий твойого повстання» —
рядки із твору І. Франка:
«Гріє сонечко»;
Г «Чого являєшся мені у сні?»;
«Декадент»;
Д «Мойсей».
«Гімн»;

О 4. «Вічний революціонер» у вірші І. Франка — це:
А люди, що зі зброєю в руках виступають проти існуючого ладу;
Б людина, яка за свої революційні погляди постійно перебуває у в’язниці;
В символ віри;
Г «дух, наука, думка, воля»;
Д людина, яку роздирають внутрішні суперечності.

ВІДПОВІДІ
• 1. Б) Найвиразніший художній засіб — це анафора — однаковий
початок рядків вірша (ні, ані); інверсія — незвичайний (зворот
ний) порядок слів: війська муштровані, гармати лаштовані. Та
ких художніх засобів, як антитеза, постійні епітети (характерні
для фольклору), алегорія, гіпербола, уособлення, порівняння,
метафора, оксиморон в уривку не зустрічаються.
• 2.Г) Саме в цій збірці вміщені вірші інтимної лірики. Збірка має
«жмутки», або цикли. Один із них, до якого належить зазна
чений вірш, має виразну фольклорну основу, нагадує народну
пісню й покладений на музику.
• 3. Д) Це рядки з прологу до поеми «Мойсей», у якому І. Фран
ко виголошує свої завдання як поета-громадянина й висловлює
глибоку віру в щасливе майбутнє свого народу, у його духовне й
національне відродження.
О 4. Г)
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• 1. Повість О. Кобилянської «Людина» має таку назву, тому що:
А подається історія життя однієї людини;
Б підносить ідею рівності прав чоловіка і жінки, «жінка — теж людина»;
В в ній наголошується на тому, що кожен має завжди чинити як людина, бути
справжньою людиною;
Г у творі говориться про те, що людина повинна пізнавати себе й самовдосконалюва
тися;
Д герої часто ведуть суперечки між собою про сенс людського життя.
• 2. У вірші «І все-таки до тебе думка лине» Леся Українка звертається:
А до свого сердечного друга;
Б до матері;
В до сестер і брата;
Г до свого рідного дому в с. Колодяжному;
Д до свого поневоленого краю.
О 3. Назва вірша Лесі Українки «Сопіга 8рет Зрего!» перекладається як:
А Лиш боротись — значить жить!
Г Без надії сподіваюсь!
Б Надія вмирає останньою!
Д Вірю в краще!
В Не гай ні хвилини життя!
О 4. Олена з повісті О. Кобилянської «Людина» не одружилася зі своїм коханим Стефаном Ліевичем, хоч і була з ним таємно заручена, тому що:
А їй не дозволили батьки;
Б він помер від тифу, працюючи в госпіталі;
В Стефан їй зрадив і одружився з іншою;
Г Олена втомилася жити в бідності, розчарувалася у феміністичних ідеях;
Д Олена закохалася в іншого.
О 5. Вірш Лесі Українки
І
все-таки до тебе думка лине,
Мій занапащений, нещасний краю,
написаний віршовим розміром:
А дактилем;
Г ямбом;
Б амфібрахієм;
Д анапестом.
В хореєм;

Я к я тебе згадаю,
У грудях серце з туги, з жалю гине

• 1.Б) 0. Кобилянська підтримувала феміністичний рух, доводила,
що жінка повинна, як і чоловік, мати вільний доступ до освіти,
до праці за покликанням, до економічно самостійного життя,
фінансової незалежності.
• 2. Д) Наступний після згаданого рядка — «Мій занапащений,
нещасний краю», у якому скрізь «лихо» та «насилля». Це вірш
патріотичного, громадянського характеру.
• 3. Г) Це точний переклад з латині, який поетеса взяла собі за
девіз у зв’язку зі своєю постійною боротьбою з хворобою.
О 3. Б)
О 4. Д)

О 5.Г)
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ІВ Н Н Н Н І
• 1.У драмі-феєрії «Лісова пісня» Леся Українка змалювала протиборство світів:
А шкідливого й корисного;
Б вільного й кріпацького;
В комічного й трагічного;
Г вільного, прекрасного і рабського, потворного;
Д реального і фантастичного.
• 2. Новела «Іп іегте
» М. Коцюбинського має риси літературного напряму:
А неоромантизму;
Б імпресіонізму;
В символізму;
Г побутово-просвітницького реалізму;
Д революційного реалізму.
• 3. Драма-феєрія Лесі Українки «Лісова пісня» і повість М. Коцюбинського «Тіні забу
тих предків» мають спільне:
А історичну основу;
Б героїко-романтичну основу;
В фольклорно-міфологічну основу;
Г авантюрно-детективну основу;
Д психолого-філософську основу.
О 4. Лукаш з «Лісової пісні» Лесі Українки, зрадивши своєму коханню до Мавки, своєму
мистецькому таланту, перетворився на:
А вовкулаку;
Г Того, хто в скелі сидить;
Б ведмедя;
Д Перелесника.
В потерча;
О 5. Ліричний герой новели М. Коцюбинського «Іпіегтегго» — це:
А поет, якому набридли всі «мирські справи»;
Б письменник, людина прогресивних поглядів;
В письменник, людина консервативних поглядів;
Г інтелігент із девізом: «Моя хата скраю»;
Д боєць-революціонер, борець за нове майбутнє.

ВІДПОВІДІ
1.Г) Правильна відповідь — Г. Вільний, прекрасний світ життя
в гармонії з природою уособлює Мавка, а також Лукаш (на по
чатку) й дядько Лев. Рабське, корисливе, потворне уособлюють
Килина й мати Лукаша. Інш і сторони не протиставляються; ре
альне й фантастичне співіснують поряд.
2. Б) Письменник змальовує емоційний стан ліричного героя, по
рухи його душі, враження, які справляє на нього навколишня
дійсність.
3.В) В обох творах є казкові, фантастичні елементи. У «Лісовій
пісні» — Мавка, Лісовик, Перелесник, Потерчата (добрі і злі
сили), у повісті «Тіні забутих предків» — Чугайстер, нявки та
ін. (в основному, ворожі до людини сили).
О 4. А)
О 5. Б)
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1. Новела В. Стефаника «Камінний хрест» присвячена проблемі:
А влади землі над селянином;
Б стосунків батьків і синів;
В бідності галицьких селян;
Г еміграції селян із західноукраїнських земель;
Д темноти й забобонності селян.
2. Установіть відповідність між псевдонімами та справжніми іменами письменників:
Псевдонім
Справжнє ім’я
1 Леся Українка;
А Панас Рудченко;
2 Панас Мирний; ***
Б Лариса Косач;
3 Марко Вовчок;
В Іван Тобілевич;
4 І. Карпенко-Карий.
Г Марія Вілінська;
Д Олександр Кандиба.
♦ 3. Установіть відповідність між письменником і назвою його твору:
Письменник
Назва твору
1 0. Кобилянська;
А «Чорна рада»;
2 П. Куліш;
Б «Кавказ»;
3 І. Франко;
В «Людина»;
4 Т. Шевченко.
Г «Мойсей»;
Д «Інститутка».

О 4. Установіть відповідність між творами та їх героями:
1
2
3
4

Герой твору
Лаврін, Карпо;
Сомко, Брюховецький;
Пузир, Золотницький;
Іван, Марічка.

А
Б
В
Г
Д

Назва твору, автор
«Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка;
«Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького;
«Чорна рада» П. Куліша;
«Хазяїн» І. Карпенка-Карого;
«Тіні забутих предків» М. Коцюбинського.

О 5. Установіть відповідність між назвою та жанром твору:
Назва твору, автор
1 «Катерина» Т. Шевченка;
А комедія;
Б повість;
2 «Чорна рада» П. Куліша;
3 «Хазяїн» І. Карпенка-Карого;
В новела;
Г роман;
4 «Іпіегтегго» М. Коцюбинського.
Д поема.

Жанр

1

А Б В Г д

2
3
4

1
2

А Б В Г Д

3
4

1
2
3
4

1
2

А Б В Г д

А Б В Г Д

3
4

♦ 1.Г) Селянин Іван Дідух, маючи мало землі й тяжко на ній пра
цюючи, змушений разом із дітьми їхати за океан у пошуках
кращої долі. Герой розуміє, що більше вже не повернеться на
рідну землю, тому ставить на своєму наділі камінний хрест як
символ туги й жалю за батьківщиною.
♦ 2.1Б2АЗГ4В. Олександр Кандиба — це Олександр Олесь.
♦ 3,1В2АЗГ4Б. Повість «Інститутка» належить перу Марка Вовчка.

О 4 .1Б2ВЗГ4Д
О 5.1Д2ГЗА4В
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Тема 4. Література XX ст.
• 1. Слова у вірші П. Тичини «Арфами, арфами...» — «самодзвонними», «ніжнотонни
ми» — це:
А діалектизми;
Г неологізми;
Б архаїзми;
Д професіоналізми.
В історизми;
• 2. Поезія П. Тичини «Ви знаєте, як липа шелестить...» за жанром належить до:
Г філософської лірики;
А інтимної лірики;
Б громадянської лірики;
Д патріотичної лірики.
В пейзажної лірики;
• З.Вірш В. Сосюри «Любіть Україну» критикували і навіть «судили» за:
А недосконалу форму;
Б за різні випади проти існуючого ладу, правлячої партії;
В за любов до України;
Г за відсутність показу керівної ролі партії;
Д за плагіат.
О 4.У рядках вірша П. Тичини «Арфами, арфами...»
Йде весна
Закосичена.
Запашна,
Думами, думами —
Квітами-перлами
Наче море кораблями, переповнилась блакить...
використані художні засоби:
А алегорія, постійні епітети, інверсія;
Г тавтологія, епітети, порівняння;
Б риторичні фігури, уособлення, інверсію;
Д метафора, епітети, порівняння.
В оксиморон, тавтологія, символ;
О 5.У рядках вірша В. Сосюри «Так ніхто не кохав...»
Так ніхто не кохав. Через тисячі літ
лиш приходить подібне кохання...
використано художній засіб:
А оксиморон;
Г алегорію;
Б символ;
Д метонімію.
В гіперболу;

• 1.Г) Це авторські, індивідуальні, притаманні тільки Павлові Ти
чині нові слова, які передають красу весни й почуття ліричного
героя, що переповнений радістю життя.
• 2. А) Автор передає у вірші свої особисті почуття — закоханості,
замилування, гармонії з природою. Можна визначити в поезії й
елементи пейзажної лірики, але вони не переважають, тут вико
ристаний прийом художнього паралелізму.
• 3. В) Поета звинуватили в буржуазному націоналізмі й різко за
судили, адже треба було оспівувати СРСР і забути про свою на
цію.
О 4. Д)

О 5. В)

ЇЇЛ
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• І.Я ка тема новели «Подвійне коло» з роману Ю. Яновського «Вершники»?
А Дитинство героя-оповідача, знайомство з народними звичаями;
Б громадянська братовбивча війна;
В життя чорноморських рибалок, їхня праця й кохання;
Г історія мужнього листоноші;
Д історія створення повстанського загону.
• 2.Головний герой новели М. Хвильового «Я (Романтика)»:
А доктор Тагобот;
Б мати;
В далека загірня комуна;
Г фанатик революції;
Д звичайний червоноармієць.
О 3. Брати Половці з роману «Вершники» Ю. Яновського часто повторювали при зус
трічі вислів «Тому роду нема переводу, в котрому браття милують згоду», який
належить:
А батькові;
Г Андрієві;
Б матері;
Д Оверкові.
В комісарові;
О 4. Переміг у бою, згідно із задумом автора «Вершників» Ю. Яновського, загін:
А махновців;
Б петлюрівців;
В денікінців;
Г була нічия;
Д червоноармійців.
О 5. «Сторожем своєї душі» назвав главковерх трибуналу з новели М. Хвильового
«Я (Романтика)»:
А Андрюшу;
Б Тагабата;
В вартового татарина;
Г свою матір;
Д «загірну комуну».

• 1.Б) Роман «Вершники» складається з окремих новел, теми й
герої яких перегукуються. У новелі «Подвійне коло» йдеться
про те, що брати Половці очолюють загони, одержимі різними
ідеями — націоналістичними, монархічними, анархістськими
та комуністичними. Між ними по черзі зав’язується бій, і брати
безжалісно вбивають одне одного.
• 2. Г) Головний герой, з одного боку, — звичайна людина, сцн
своєї матері, з другого — голова ревтрибуналу, безмежно відда
ний справі революції, заради якої (і щастя всіх у майбутньому!)
він жертвує навіть власною матір’ю.
О 3. А)
О 4. Д)

О 5. В)
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• І.М ина Мазайло, герой комедії М. Куліша вважав, що йому в житі не таланить, бо:
А він не надто вродливий;
Б у нього погана пам’ять;
В у нього немає багатих родичів;
Г у нього «малоросійське» прізвище;
Д його батьки — прості люди, не знатні.
• 2.Мотиви, що переплітаються у збірці Остапа Вишні «Мисливські усмішки»:
А героїчні і трагічні;
Г пригодницькі і гумористичні;
Б комічні і ліричні;
Д фольклорні і сатиричні.
В реалістичні і фантастичні;
• 3. У «Мисливських усмішках» Остап Вишня різко засуджує:
А мисливців-п’яниць;
Г дикість і забобонність села;
Б мисливців-брехунів;
Д байдужих до краси людей.
В браконьєрів, знищувачів природи;

О 4.Уля, героїня комедії М. Куліша «Мина Мазайло», після спілкування з Мокієм, стала
дотримуватися поглядів:
А шовіністичних;
Г нейтральних;
Б українських;
Д космополітичних.
В антиукраїнських;
О 5. В уривку з гуморески Остапа Вишні «Як варити і їсти суп із дикої качки »
«Само собою розуміється, що ви берете з собою рушницю (це така штука, що
стріляє), набої і всілякий інший мисливський реманент, без якого не можна пра
вильно націлятись, щоб бити без промаху, а саме: рюкзак, буханку, консерви,
огірки, помідори, десяток укруту яєць і стопку... Стопка береться для того, щоб
було чим вихлюпувати воду з човна, коли човен тече...»
використано художній прийом:
А сарказм;
Г сатиру;
Б іронію;
Д гумор.
В гротеск;

• 1. Г) Мазайло все життя, як йому здавалося, страждав від свого
«українського» прізвища. Саме через це в нього не закохувалися
дівчата, його не брали репетитором, не давали на роботі підви
щення. Зміна прізвища ж привела до ще більших неприємностей.
• 2. Б) У «Мисливських усмішках» Остап Вишня показує смішні
сцени, побудовані на мисливських анекдотах; разом із тим він
милується чудовою українською природою, яка приносить лю
дині заспокоєння, високі почуття, відчуття гармонії.
• 3. В) Остап Вишня пише про селезня, який звертається до про
курора, щоб той присудив браконьєрам висиджувати качині
яйця замість убитої ними качки, про козеня, що залишилося
без мами і т. ін.

О 4. Б)
О 5. Д)
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• І.Я к у велику шкоду зробив малий Сашко, герой кіноповісті О. Довженка «Зачарована
Десна»?
А Порвав дідову книж ку;
Г вирвав маленьку моркву з грядки;
Б сміявся з баби і дражнив її;
Д їв скоромне у піст.
В нешанобливо говорив про батька;
• 2. Слова з кіноповісті О. Довженка «Зачарована Десна» — «Нічого в світі так я не
люблю, як саджати що-небудь у землю, щоб проізростало. Коли вилізає сама з землі
всяка рослиночка, ото мені радість» належать:
А матері Сашка;
Г прабабі Марусині;
Б батькові;
Д Сашкові.
В дідові Семенові;
• 3. Лаврін Запорожець із кіноповісті «Україна в огні» погодився бути старостою при
окупаційному уряді, бо:
А ненавидів радянську владу;
Г злякався за своє ж иття;
Б хотів вислужитися й заробити землю;
Д хотів прославитися.
В хотів урятувати село;
О 4 .Найбільше герой кіноповісті «Зачарована Десна» Сашко, а потім і дорослий митець
любив музику:
А стукоту крапель дощу;
Г клепання коси;
Б естрадну;
Д солов’їного співу.
В класичну;
О 5. Нім кені хотіли задушити свою робітницю-полонянку тому, що:
А загинув на фронті їх син і чоловік;
Б вона розбила дорогий сервіз;
В не вгледіла дитину;
Г не вміла, як слід, готувати;
Д викрала зброю їхнього сина й чоловіка.

1.Г) У багатодітній родині Довженків, як правило, не наїдалися,
діти не мали ласощів, тому малеча шукала собі на городі і в саду
що-небудь смачненьке. Сашко надибав моркву, але вона була
ще малою і несмачною. Висмикав увесь рядок і, не знайшовши
більшої, вирішив посадити рослинки знову, щоб підростали.
2. А ) Письменник із теплотою згадує про свою матір — невтомну
трудівницю, хоч і вона теж мала деякі негативні риси — лаяла
ся з дідом, сварила батька і т. ін.
3.В) Німецько-фашистські загарбники примусили селян обирати
старосту. Н іхто не хотів, тоді людей загнали в хрлодну річку
й тримали, поки хтось не згодиться. Лаврін погодився, вирі
шивши обманювати німців і допомагати своїм, бо був чесною
людиною, патріотом.
О 4. Г)
О 5. А)
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КРОК 68
• 1.У рядках із вірша А. Малишка «Пісня про рушник»
Х ай на ньому цвіте росяниста доріжка,
І зелені луги, й солов*їні гаї,
І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка,
І
засмучені очі хороші твої
використано художні засоби:
А постійні епітети, метафору, епіфору;
Г оксиморон, епітети, метафору;
Б епітети, інверсію, тавтологію;
Д метафору, епітети, анафору.
В символ, персоніфікацію, гіперболу;
• 2. Вірш В. Симоненка «Лебеді материнства» написаний у жанрі:
А сонета;
Г гімну;
Б колискової;
Д послання,
В оди;
• 3.Головна думка поезії В. Симоненка «Ти знаєш, що ти — людина?»:
А людина неповторна, треба цінувати кожну мить життя;
Б людина повинна бути красивою зовні, багатою духовно;
В треба берегти природу, адже все для людини — озера, гаї, степи;
Г не можна багато спати, бо проспиш усе життя;
Д поспішай творити добро.
О 4, Рушник у «Пісні про рушник» А. Малишка є символом:
А материнської любові, рідного дому;
Г українського села;
Б України;
Д українських самобутніх звичаїв і традицій.
В української пісні, народної творчості;
О 5. У рядках вірша В. Симоненка «Ти знаєш, що ти — людина?»
Усмішка твоя — єдина,
Мука твоя — єдина,
Очі твої — одні
використано:
Г антитезу;
А анафору;
Б алітерацію;
Д епіфору.
В асонанс;

ВІДПОВІДІ і
1.Д) Метафора в уривку розгорнута (цвіте доріжка, луги, гаї)9
багато епітетів (росяниста, зелені, солов'їні, незрадлива, ласка
ва, засмучені, хороші); анафора — єдинопочаток.
• 2. Б) На це вказують рядки «Ой біжи, біжи досадо, не вертай до
хати. Не пущу тебе колиску синову гойдати. Припливайте до
колиски, лебеді, як мрії. Опустіться, тихі зорі, синові під вії».
Сонет, як правило, 14-ти-рядковий, із спеціальними ознаками;
ода — хвалебна пісня; гімн — урочиста пісня, ніщо не вказує
і на ознаки послання.
3.А) Поет наголошує на унікальності, неповторності кожної лю
дини, особистості, яка буває лише раз. Тому треба не відкладати
життя «на потім», жити, кохати, радіти кожній хвилині даного
Богом життя, повністю використовувати свій творчий потенціал.

О 4. А)
О 5. Д)
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• ^Хмельницький своїм універсалом скасував страту Марусі Чурай, яка обвинувачува
лася в отруєнні козака, тому що:
А вважав козака Гриця Бобренка зрадником;
Б вважав вину Марусі не доведеною;
В це видатна піснярка, пісні якої підтримували козаків у походах;
Г під час війни потрібна кожна людина;
Д поважав пам’ять її батька-героя.
• 2. Твір «Балада про соняшник» І. Драча присвячена:
А соняшнику — рослині — символу України;
Б спорідненості сонця та соняшника;
В багатству й красі нашого краю;
Г роботящим рукам, що вирощують щедрі врожаї;
Д ролі поезії в ж итті людини.
• 3. Кольори в поезії Д. Павличка «Два кольори» символізують:
А радість і журбу;
Г любов і журбу;
Б добро і зло;
Д щастя і нещастя,
В світло і темряву;
О 4. Слова з твору Л. Костенко «Маруся Чурай»
Ц я дівчина не просто так, Маруся.
Це — голос наш. Це — пісня. Це *— душа.
Коли в похід виходила батава, —
Ї ї піснями плакала Полтава.
належать:
А Грицеві Бобренку;
Г Івану Іскрі, полковому обозному;
Б Хмельницькому;
Д полковнику Мартину Пушкарю.
В дідові Галернику;
О 5. Вірш Д. Павличка «Два кольори» належить до лірики:
А пейзажної;
Г патріотичної;
Б інтимної;
Д громадянської.
В філософської;

• 1.В) Такий піснярський талант, як у Марусі Чурай, — рідкіс
ний, тому його треба берегти. Її пісні приносять користь бать
ківщині, сприяють зміцненню козацького духу, а Гриць учинив
не по справедливості.
• 2. Д) Поет малює соняшника як цілком реального бешкетливого хлопчину, описує його зустріч із сонцем. І робить висновок:
«Поезіє, сонце моє оранжеве! Щомиті якийсь хлопчисько від
криває тебе для себе...» І це відкриття є дивом, тому що краса
завжди викликає захоплення, облагороджує душу.
• 3. Г) У вірш і-пісні говориться: «Два кольори мої, два кольори:
Червоне — то любов, а чорне — то журба». Ц і кольори асоцію
ються у поета також із його сумними та радісними дорогами,
якими йому довелося пройти в ж итті.
О 4. Г)

О 5. Б)
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• 1.У рядках із вірша В. Стуса
Н а колимськім морозі калина
Зацвітає рудими слізьми
використано художній засіб:
Г оксиморон;
А символ;
Д антитезу.
Б метафору;
В порівняння;
• 2. Рядки з вірша В. Стуса «Сто £оків як сконала Січ»
Та виростають з личаків,
Раби зростають до сипів
із шаровар, курної хати.
своєї України-матері.
означають:
А українці забувають свою історію;
Б українці почали повертати традиції славних запорожців;
В українці прагнуть жити за законами демократії, цивілізовано, а не тільки милую
чись минулим та плачучи за ним;
Г українці відмовляються від свого традиційного національного одягу, побуту;
Д українці вже навчилися пристосовуватися.
• 3. У новелі Г. Тютюнника «Три зозулі з поклоном» розповідь ведеться від імені:
А сина;
Г батька;
Б матері;
Д листоноші.
В сусідки Марфи;
О 4.Вірш В. Стуса «На колимськім морозі калина...» написаний:
А хореєм;
Г дактилем;
Б анапестом;
Д амфібрахієм.
В ямбом;
О 5. Особливостями композиції новели Г. Тютюнника «Три зозулі з поклоном» є:
А новела в новелі;
Г поширені екскурси в минуле;
Б численні пейзажі;
Д ліричні відступи.
В описи баталій;

• 1. Б) Поет описує свої почуття і враження від перебування в за
сланні на Колимі. Тому ягоди калини здаються йому «рудими
слізьми», які розцвітають на кущі. Так метафорично передає ав
тор свій сум і біль через жорстоку несправедливість щодо нього
та всього українського народу.
• 2. В) Січ — це гордість України, але її вже давно немає, годі на
неї озиратися; треба, щоб народ усвідомив свою силу, прагнув до
свободи й демократії, вільного волевиявлення.
• 3. А) Розповідь ведеться від першої особи, від імені сина, батько
якого був репресований. Син дізнається про незвичайну любов
сусідки до його батька і ставлення до цього матері.
О 4, Б)

О 5. А)
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Іт т ш ш ш
♦ 1. Установіть відповідність між назвою твору та її автором:
Автор
Назва твору
1 Ліна Костенко;
А «Пісня про рушник»;
2 В. Симоненко;
Б «Балада про соняшник»;
3 І. Драч;
В «Маруся Чурай »;
4 Д Павличко.
Г «Ти знаєш, що ти — людина?»;
Д «Два кольори».
♦ 2. Установіть відповідність між жанрами твору та їхніми назвами:
Жанр
Назва твору, автор
1 новела;
А «Мина Мазайло» М. Куліша;
2 комедія;
Б «Україна в огні» О. Довженка;
3 кіноповість;
В «Лебеді материнства» В. Симоненка;
4 роман у віршах.
Г «Я (Романтика)» М. Хвильового;
Д «Маруся Чурай» Л. Костенко.

О 3. Установіть відповідність між героями та творами:
Герой
Назва твору, автор
1 брати Половці;
А «Маруся Чурай» Л. Костенко;
2 Сашко малий та Олександр дорослий;
Б «Україна в огні» О. Довженка;
3 Тарас і Мотя;
В «Мина Мазайло» М. Куліша;
4 Олеся і Василь.
Г «Зачарована Десна» О. Довженка;
Д «Вершники» Ю. Яновського.
О 4. Установіть відповідність між віршами та жанрами лірики:
Жанр лірики
Назва твору, автор
1 громадянська;
А «Любіть Україну» В. Сосюри;
2 філософська;
Б «Ви знаєте, як липа шелестить» П. Тичини;
3 патріотична;
В «Сто років як сконала Січ» В. Стуса;
4 інтимна
Г «Ти знаєш, що ти — людина?»;
Д «Арфами, арфами...» П. Тичини.

1

А Б В Г Д

2
3
4

і

А Б В Г Д

2
3
4

і
2
3
4

1

А Б В Г д

А Б В г Д

2
3
4

| ВІДПОВІДІ
♦ 1.1В2ГЗБ4Д. Варіант А: «Пісня про рушник» належить А. Ма
лишку.
♦ 2. 1Г2АЗБ4Д. Варіант В. «Лебеді материнства» В. Симонен
ка — вірш.

О 3 .1Д2ГЗВ4Б
О 4 .1В2ГЗА4Б
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Тема 5. Творчість українських письм енників-ем ігрантів;
сучасний літературний процес
1. Григорій Многогрішний, герой роману І. Багряного «Тигролови», був:
А злочинцем-утікачем, який порушив карний кодекс;
Б майором Н КВД , що отримав спецзавдання;
В молодим авіатором, предком українського гетьмана;
Г зрадником батьківщини, що пробирався за кордон;
Д молодим талановитим письменником, якому загрожувало ув’язнення за переконання.
2. Духовна стійкість родини Катранників з роману В. Барки «Жовтий князь» під час
голодомору підтримувалась:
А вірою в перемогу комунізму;
Б аскетичністю, спартанською ідеєю;
В сільською інтелігенцією, директором школи;
Г вірою в Бога, в людську гідність;
Д уповноваженими з міста.
3.Найсильніший кульмінаційний момент у романі У. Самчука «Марія»:
А відмова сина від батьків;
Г підпал Григорієм хати Марії;
Б розлучення Марії та Григорія;
Д убивство батьком сина.
В повернення Корнія зі служби;
4.Живими
залишилися в романі В. Барки «Тигролови» як надія на продовження роду,
незнищенності. народу:
А батько Мирон Катранник;
Г син Микола;
Б син Андрійко;
Д дочка Оленка.
В мати Дарія Олександрівна;
5.Повернуло Корнія, героя роману У. Самчука «Марія», до нормального хліборобсько
го життя, до родини, до рідної мови після служби в армії:
А спілкування з односельцями;
Г праця на землі;
В одруження з Марією;
Д читання книжок.
В відвідування церкви;

1. В) Григорій Многогрішний — український інтелігент, пат
ріот, підлягав знищенню тоталітарною сталінською машиною.
25 років ув’язнення він отримав лише за те, що не здався слід
чому, не принизився, не став обмовляти ні себе, ні товаришів.
2. Г) Тільки віра в Бога, моральна чистота допомогли Мирону
Катраннику та його родині навіть у найтяжчих обставинах за
лишитися людьми, допомагати одне одному. Н і сільська інтелі
генція, ні уповноважені не допомагали їм у цьому, навпаки,
чинили за наказом «згори» зло й несправедливість.
3. Д) Інш і названі епізоди — це напружені моменти в ж итті ге
роїні, які змінюють її долю. Але вбивство Корнієм свого сина
Максима — це остання крапка, помста всім тим, хто організував
голодомор.
О 4. Б)
О 5. Г)
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• 1.У рядках поезії Є. Маланюка «Сучасники* «... Від кларнета твого — пофарбована
дудка зосталась...» говориться про душевний злам, перехід на бік існуючої влади:
А В. Сосюри;
Г М. Хвильового;
Б М. Куліш а;
Д А . Малишка.
В П . Тичини;
• 2. У вірші «Шевченко» Є, Маланюк підкреслює такі риси Великого Кобзаря, як:
А мужність і героїзм;
Г бунтарство і ліризм;
Б поетичність і щирість;
Д аналітизм, філософське спрямування.
В сатиричне спрямування і трагізм;
О

О

О

О

Є. Маланюк належав до:
А київської школи;
Б нью-йоркської групи;
В «Бу-ба-бу»;
3.

Г шістдесятників;
Д празької школи.

4. Твір Є. Маланюка «Шевченко» за жанром:
А байка;
Г гімн;
Б послання;
Д ода.
В сонет;
5. Віршовий розмір рядків з поезії Є. Маланюка «Сучасники»
Навколо — хащі й печеніги.
А в кельї — тиші ніжний спів,
Реторти, циркуль, колби, книги
І
Ви — алхімік мудрих слів
А дактиль;
Г ямб;
Б анапест;
Д хорей.
В амфібрахій;
6 . До М УРу (Мистецького українського руху) входили:
А В. Сосюра, Ю. Яновський;
Г У . Самчук, М. Рильський;
Б М. Хвильовий, Є. Маланюк;
Д І. Багряний, В. Барка.
В 0. Довженко, А . Малишко;

® 1.В) Павло Тичина радісно вітав У Н Р , передчуваючи разом із
тим, що на неї чигають «чорні круки». Писав про жахи гро
мадянськоївійни, щиро вболівав зарозтерзану йстраждаючу
Україну. Але обставини змусили
його перейти на службу ко
муністичній партії, оспівувати її доблесні «діяння», замовчуючи
про те, якою ціною це давалося.
• 2. Г) Поет говорить: «Скоріше — бунт буйних майбутніх рас,
Полум’я, на котрім тьма розтала, Вибух крові, що зарокотала
Карою за довгу ніч образ». — І разом із тим. «А ось поруч — ус
міх, ласка, мати І садок вишневий коло хати». Отже, протест
проти гноблення, несправедливості поєднується у Шевченка
з
оспівуванням вічних цінностей — ж інки, матері, природи.
О

З.Д)

О

5. Г)

О

4. В)

О

6. Д)
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А Б В Г д
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А Б В Г

та творами:
Автор, назва твору
А І. Багряний «Тигролови»;
Б Марко Вовчок «Інститутка»;
В Л. Костенко «Маруся Чурай»;
Г Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла
повні?»;
Д П. Куліш «Чорна рада».

Д ♦ 2. Установіть відповідність між псевдонімами та справжніми прізвищами й іменами
письменників:
Справжнє ім’я
Псевдонім
А Григорій Стрілець;
Л
1 Остап Вишня;
Б Микола Фітільов;
Іван Багряний;
В Іван Лозов’ягін;
3 Микола Хвильовий;
Г Павло Губенко;
4 Василь Барка.
Д Василь Очерет.

3
4

1
2
3
4

♦ 1. Установіть відповідність між жанрами
Жанр
1 історичний роман;
2 соціально-психологічний роман;
3 пригодницький роман;
4 роман у віршах.

О 3. Установіть відповідність між парами героїв творів:
А Гриць Бобренко;
1 Наталка Сірківна;
Б Іван Палійчук;
2 Маруся;
В Григорій Многогрішний;
3 Леся;
4 Марічка Гутенюк.
Г Василь Кравчина;
Д Петро Шраменко.

Д О 4. Установіть відповідність між мотивами творів та їх назвами:
Мотиви твору
Назва твору, автор
1 автобіографічні;
А «Україна в огні» О. Довженка;
Б «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського;
2 фольклорні;
3 патріотичні;
В «Людина» О. Кобилянської;
4 сатиричні;
Г «Зачарована Десна» О. Довженка;
Д «Енеїда» І. Котляревського.

ВІДПОВІДІ
♦ 1.

1Д2ГЗА4В. Твір МаркаВовчка «Інститутка» — повість.

♦ 2.
1Г2ВЗБ4Д. Варіант А —Григорій Стрілець — це Григорій
Косинка.

О 3.

1В2АЗД4Б

О 4.

1Г2БЗА4Д
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ЧАСТИНА 3. ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЮВАННЯ

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші міркування. Проілюструй
те Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (зазначте назву твору, укажіть проблему, порушену
письменником, назву твору, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору), історичними
фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте
висновки.
Якщо в перш ий момент Вам здалося, що не можете написати
висловлювання за темою, не впадайте в паніку й не відмо
вляйтесь від вирішення проблеми! У другий момент ситуація
не видаватиметься вже зовсім безвихідною! А після того, як
прочитаєте третій раз завдання, зрозумієте, що ... втрачаєте
час!
А Л Б !!! Це стане можливим, якщ о Би опрацюєте запропоно
вані м атеріали в цілом у і вивчите А Л Г О Р И Т М роботи
над власним висловлю ванням .

Н аш і рубрики вчать, нагадують, спрямовують думку:

• « С К А Р Б ничка» — тематична добірка матеріалу, який
можна використати у творі; зразок літературної розвідки,
що вимагає послідовного доповнення.
• Т И — о с о б и с т і с т ь!!! Інформація, що допоможе до

вершити твою індивідуальність. Будь уважним до порад,
адже конкуренція вже почалась!!!
• Це впливає на оцінку! Необхідний теоретичний мінімум.
• Тема — умовний розподіл «вічних» тем, який допоможе

швидше зорієнтуватися в колі питань, звузити проблему
від загальної до конкретної.
• Літературні твори українських класиків, що дотично розкри
вають проблему, зазначену у третій частині ЗНО «ВЛАСНЕ
ВИСЛОВЛЮВАННЯ »:
0. Довженко «Україна в огні»
0. Гончар «Прапороносці», «Людина і зброя»
М. Стельмах «Правда і кривда», «Чотири броди»

АЛГОРИТМ
роботи над власним
висловлюванням

;

1. Уважно перечитайте назву твору, виз
начену в завданні ЗНО.
2. Визначте ключові слоеа-символи у на
зві твору, які розкривають тему.
3. Окресліть загальний напрямок ка
тегорії «Вічні» теми (див. рубрику
Тема).
4. Запишіть на чернетці назви класич
них художніх творів, що розкривають
дану проблему (див. рубрику Літера
турні твори українських класиків).
5. Сформулюйте основну думку (тезу)
тексту (що? як? чому?). Загостріть про
блему від загальної до конкретної.
6. Серед зазначених прикладів оберіть
два найяскравіші, на Вашу думку, які
нададуть аргументи для обґрунтуван
ня власного доведення.
7. Пригадайте імена героїв, цитати зтвору.
8. Погляньте на творче завдання через
призму історії, збагатіть власне вис
ловлювання переконливими історич
ними фактами.
9. Згрупуйте матеріали чернетки в план
(це полегшить формування абзаців).
10. Структуруйте матеріал.
11. Перечитайте написане не менше
двох разів.
12. Порахуйте кількість слів.

Якщо уважно опрацюєте надані матеріали, правильно сплануєте свій час, впевнено Ви зможете у
власному висловлю ванні:

—
—
—
—
—

уникнути одноманітності;
логічно і граматично правильно пов'язати частини тексту;
вмотивувати думку, добираючи переконливі аргументи;
висловити оцінку, посилаючись на приклади з художньої літератури;
окреслити загальне враження, формулюючи висновки.
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Тема художнього твору — це основне коло життєвих питань, на яких зосередив увагу письменник у своє
му творі.
«Вічні» теми:
Людина і Батьківщина
Людина і цивілізація
Людина і природа
Історичні реалії
Людина і людина
' Мистецтво і митці
Людина, кохання і смерть
Внутрішньолітературні явища
Національні герої
!!! Кожне явище життя — це окрема тема.
Сукупність тем — це тематика твору.
Якщо тема — це те, про що йдеться у тексті, то ідея — це те провідне начало, яке обумовлює відбір ма
теріалу, його композицію, мовні та інші засоби.
Тому завжди важливо зрозуміти основну думку тексту. Вона може бути виражена безпосередньо
у назві.
Природа, екологія

Природа — лікар душі.
Культура взаємин людини з природою.
Природа — це казка, яку треба читати серцем.

Філософія безсмертя

До доброї криниці стежка утоптана.
Добро і зло — неподільні категорії.

Історія України

«Я вірю в майбутнє твоє, Україно».

Родина

«Спасибі, мамо, за життя».
Свій дім не ворог: коли прийдеш, то прийме.

Ви вже, очевидно, збагнули, у чому полягає різниця між прикладами обох колонок. Якщо першими можна
окреслити загальну тему, то у других, окрім теми, є вказівка і на ставлення мовця до повідомлюваного
і певна прагматична (тобто практична) настанова, спрямована на реалізацію ідеї.

СТРУКТУРА ЕСЕ
1. Вступ — суть і обґрунтування вибору даної теми. Вступ складається із групи компонентів, пов'язаних
логічно і стилістично.
На цьому етапі дуже важливо правильно сформулювати питання (тези), на які Ви збираєтесь знайти
відповіді у своєму пошуку.
Під час роботи над вступом можуть допомогти відповіді на такі питання:
— чому тема, яку я висвітлюю, є важливою на даний момент?
— які поняття будуть вміщені у мої роздуми з теми?
— чи можу я поділити тему на декілька підтем?
— у творах яких письменників порушено проблему даного характеру?
2. Основна частина — теоретичні основи обраної теми та викладення основного питання.
Ця частина передбачає розвиток аргументації, аналіз, а також їх обґрунтування, виходячи з конкрет
них даних, інших аргументів і позицій з цього питання. У цьому полягає основний зміст есе і це най
складніший етап. Тому важливе значення мають підтеми (підзаголовки), на основі яких здійснюється
структуризація аргументів.
Саме тут слід обґрунтувати (логічно, використовуючи певні дані чи послідовні роздуми) запропоно
ваний аналіз.

Залежно від поставленого питання, аналіз здійснюється на основі таких категорій:
1. Причина — наслідок.
2. Загальне — особливе.
3. Форма — зміст.
4. Частина — ціле.
5. Постійна ознака — змінна ознака.
У процесі побудови есе важливо пам'ятати, що один параграф має містити одне твердження і від
повідне доведення, підкріплене ілюстративним або науковим матеріалом.
Велике значення для написання есе має вміння спостерігати. Об'єктом Ваших спостережень та описів
можуть бути різноманітні речі, живі істоти, процеси, дії і навіть почуття.
У художньому описі (есе) кожен змальовує предмет дещо по-своєму, таким, яким бачить його саме
він.
Ви можете не називати всіх ознак об'єкта; Ваше завдання — дати яскраве уявлення про предмет (яви
ще, ситуацію), передати свої враження про нього, свою оцінку.
3. Завершувальна частина. Узагальнення й аргументовані висновки з теми із вказівкою сфе
ри застосування. Підсумок есе і додаткові пояснення, уточнення, підкріплення смислу
і значення викладеного в основній частині.
Методи, які рекомендують для складання цієї частини: повторення, ілюстрації, цитати, вражаюче
твердження.

; „ти — о

с

о

б

и

^

^

;■..-■

*

^

^

~'

.........^..4 ?ч

Хоча творча робота здебільшого має тричастинну структуру, твір повинен бути цілісним як за формою,
так і за змістом, а не «склеєним» зі вступу, основної частини та висновку.
Есе (фр. е$$аі — досвід, нарцис) — публіцистичний жанр, що пропонує роздум над якоюсь нетривіаль
ною проблемою; вільний, але аргументований інтелектуальний пошук.
Есе пропонує підкреслено індивідуальну позицію автора.

ЦЕ ВПЛИВАЄ НА ОЦІНКУ!

•Проблема художнього твору
Проблема — це складне питання, яке поставлене в літературному творі.
Проблеми художнього твору:
суспільно-політичні;
морально-етичні;
національно-історичні;
загальнолюдські;
філософські;
соціальні.
•Ідея художнього твору
Ідея: художня — це основний принциповий зміст твору:
— узагальнена думка, що лежить в основі художнього твору та виражена в образній формі;
— авторське ставлення до зображуваного.
Ідея авторська (суб'єктивна оцінка; може відповідати чи не відповідати читацькому світосприйняттю;
може бути прогресивною або обмеженою);
— об'єктивна (об'єктивна оцінка; може бути ширшою за висновок, зроблений автором).

Тема 1. Українська інтелігенція

КРОК 75

0. Кобилянська «Людина»
М. Куліш «Мина Мазайло»
1. Нечуй-Левицький «Хмари»
Г. Сковорода «Зозуля та Дрізд», «Бджола і Шершень»
М. Вовчок «Інститутка»
0. Олесь «Рідна мова в рідній школі»
В. Барка «Жовтий князь»
1. Багряний «Сад Гетсиманський», «Тигролови»

Початок есе утворюється внаслідок кри
тичного осмислення певной тези. Це може
бути цікавий афоризм або прислів'я ваша
особиста або чиясь думка, оцінка факту,
події, вчинку. Обравши тему для пошуку,
здійснюйте сам пошук.

«СКАРБ ничка»

Вимагаючи в житті займатися лише тією справою, до якої є природні здібності, Г. С. Сковорода і сам обрав
собі місію мандрівного вчителя (Н. Батюк).
Що може бути шкідливіше людини, яка володіє знанням найскладніших наук, але не має доброго серця?
Вона всі свої знання використає на зло.
Маючи друзів, вважай, що ти володієш скарбом (Г. Сковорода).
Люди, будьте людяними! Це ваш перший обов'язок. Будьте такими для всіх станів, для всіх вікових кате
горій, для всього, що людині не чуже.
Відніміть у нашого серця любов до добра — ви віднімете всю чарівність життя (Г. Сковорода).
. ..До появи «Енеїди» українська мова вважалася придатною тільки для хатнього вжитку. Нікому й на думку
не спадало, що на ній можлива якась література... (Є Кирилюк).

Ч и повинна людина бути інтелігентною ?
(П р о інтелігентність за Д. С. Л иха чови м )
Вступ + теза. Чи повинна людина бути інтелігентною? А якщо її професія не вимагає
цього? А якщо вона не змогла отримати освіту? Так склалися обставини? А якщо інтелі
гентність зробить її «білою вороною» серед співробітників, друзів, рідних? Ні! Інтелігент
ність потрібна за всіх обставин. Вона потрібна і для інших, і для самої людини.
Доведення (аргументи). Це дуже важливо, і перш за все для того, щоб жити щасливо
й довго: так, довго! Оскільки інтелігентність дорівнює моральному здоров’ю, а здоров’я
потрібне, щоб жити довго — не лише фізично, а й розумово.
Моє доведення (+ приклад з літератури)_________________________________________

Теза. Багато хто думає: інтелігентна людина — це та, яка багато читала, отримала
гарну освіту, знає кілька мов. Проте можна мати все це і бути неінтелігентним, і можна
нічого цього не мати в переважній більшості, а бути все-таки внутрішньо інтелігентною
особою.

Українська інтелігенція

Доведення. Інтелігентність не лише у знаннях, вона у здатності до розуміння іншого.
Виявляється, до речі, у тисячах дрібниць: в умінні сперечатися, не втрачаючи поваги;
в умінні непомітно (саме непомітно) допомагати іншому; не смітити навколо себе — недо
палками або лайкою, чужими ідеями, низькими почуттями (це теж сміття, та ще й яке!).
Моє доведення (+ приклад з літератури)___________________ _____________________

Теза. Справа в тому, що зла реакція на навколишнє середовище, грубість і непоро
зуміння — це ознака душевної та духовної слабкості, людського невміння жити. Душевна
слабкість призводить до фізичної.
Доведення. Привітність і доброта роблять людину не лише фізично здоровою, а й
красивою. Обличчя, яке часто спотворюється злістю, стає потворним, а рухи, позбавлені
природної вишуканості, відштовхують.
Висновок. Соціальний обов’язок людини — бути інтелігентною. Це обов’язок і перед
самим собою, запорука особистого щастя. Будьмо довголітніми, як люди і як народ!
Моє доведення (+ історичний ф а к т)______________________________________________

Мій висновок

Українська інтелігенція

КРОК 76
Про ін теліген тн ість ( за Є. Лесот о)
Вступ + теза, ...А тепер — про інтелігентність, про ту величезну людську силу, яка
поки що не стала, на жаль, загальним надбанням, а багатьма навіть не повністю осмис
лена. Прошу не плутати: йдеться не про інтелігенцію як різновид службовців, а про
інтелігентність як людську якість. Якість, яка, звичайно ж, до диплому відношення не
має, і навіть якщо всі одразу стануть дипломованими, навряд чи раптом зросте кількість
інтелігентних людей.
Доведення. Пригадаймо історію, другу половину X IX століття, коли про таких людей
заговорили вперше, коли й саме слово з’явилось, оскільки треба було якось позначити це
явище. Слово це, як відомо, російського походження. Гліб Успенський казав про народну
інтелігенцію: «Вона піднімала слабкого, безпорадно кинутого напризволяще; вона допо
магала, і завжди ділом». Ц і люди були совістю суспільства, вони мали свої уявлення про
відповідальність і сором...
Моє доведення (+ історичний ф а к т)____________________________________________ _

Теза. Давно відомо: презирливе ставлення до людей, егоїзм призводять до краху осо
бистості. А совість, честь, людська гідність зміцнюють нас, дають можливість бути ко
рисними оточенню, реально допомагати іншим. Той, хто не маючи ніякого відношення до
вашої біди, подав руку допомоги, і є інтелігентною людиною. А хто вас топив, скористав
шись нагодою — це його антипод.
Чи є на світі хто-небудь, кого жодного разу не спіткала біда?
Моє доведення (+ приклад з літератури)_________________________________________

Висновок. Сучасне життя дуже часто дає можливість переконатися, хто серед нас іс
тинно гуманний, а хто ні.
Моя п ози ц ія____________________ _______________________________________________
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Береться мудрість не із заповітів, а із ш укань і помилок гір к и х
( І. Кочерга «Ярослав Мудрий» )
Вступ + теза. Урочисте слово «патріот». А кого ним називають? Я к і моральні якості
людини-патріота? Ц і питання завжди викликають суперечки, дискусії суспільного масш
табу. Але, мабуть, не помилюся, сказавши, що в одному суперечності не буде: патріотом
ніколи не назвуть зрадника, і як не переписувалися б підручники історії, жодне поколін
ня не напише про них хвалебних рядків.
Доведення. Знайомлячись з історією України, на сторінках роману І. Нечуя-Левицького «Князь Ієремія Вишневецький» спостерігаємо процес перетворення шанованої особи
на зрадника, ката свого народу. Що це, іронія долі? Адже людина, яка мала всі шанси
стати національним героєм, продовжити славу прадіда, загальновизнаного Байди Вишневецького, не використала всіх можливостей на благо своє і благо народу.
Автор висловлює жаль за загиблими душами ворогів, бо ніколи не можна увічнити
себе злом, розбоєм, загарбницькими війнами. Ж иття і смерть у людини — єдині, не
подільні. І ніщо не минає безслідно: і добро, і зло знаходять відгук у серцях нащадків.
Це треба пам’ятати і не ганьбити своє ім’я ні лихими вчинками, ні зрадою чи підлістю.
Моє доведення (+ приклад з літератури)_________________________________________

Доведення. Зерна любові до рідної землі проростають у серці людини змалку. І трепет
ні ліси, й безтурботна стежка дитинства назавжди закарбовуються в пам’яті, зігріваючи
душу протягом багатьох років, на будь-якій відстані, у хвилини радості та жалю. Вірш
В. Симоненка «Грудочка землі» дає приклад того, як милозвучна пісня, щира порада ор
ганічно вплітаються в мереживо життєвого шляху кожного патріота, підкреслює думку
про те, що той, хто поважає мудрість своєї землі, ніколи не зможе зрадити Батьківщину,
народ.
Моє доведення (+ історичний ф а к т)_____________________________________________

Висновок. Утверджено державу. Україна здолала перехрестя епох, твердо стала на
широку дорогу цивілізованого розвитку. Послідовно й мужньо крізь віки йшов до цієї
події наш народ, в ім’я волі та свободи платив усім: шматком важко заробленого хліба,
родинним спокоєм, власним життям. Шевченко мріяв про велику Україну, її мудрість
вбачав у величі краси, неповторності, одухотвореності.
Шукання й помилки не були марними, кожен крок став рухом вперед! А чи можли
вий рух без помилок? Просто хочеться, щоб вони не були настільки гіркими!

Українська інтелігенція

Ч и легко бути вихованним ?

( ______ слів )
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Тема 2. Філософія безсмертя
«Слово о полку Ігоревім»
Г. Сковорода «Ое ІіЬегїаіе»
І. Котляревський. «Енеїда»
Т. Шевченко «І мертвим, і живим...», «Ісаія. Глава 35»
І. Франко «Мойсей»
М. Коцюбинський «Тіні забутих предків»
І. Нечуй-Левицький «Князь Ієремія Вишневецький»
В. Сосюра «Любіть Україну»
0. Гончар «Собор»
П. Загребельний «Роксолана»
В. Симоненко «Ти знаєш, що ти — людина»
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І КРОК 78
т ш
Й^ТИ — о с о В И С Ті СТ ЬМї

У власному висловлюванні повинна про
стежуватись внутрішня логіка. Вона визна
чається, з одного боку, авторським підходом
до обговорюваного питання, з іншого —
самим питанням. Слід уникати різких стриб
ків від однієї ідеї до іншої, думка має роз
криватися послідовно.

-

Ні одна інша слов'янська пам'ятка не може похвалитись такими різнобічними, глибокими працями. І всетаки в результаті більш ніж ціловікової праці «Слово» являється в значній мірі збіркою загадок, котрі все
ще не можна вирішити напевно і твердо.
Співець малює київського старійшину Святослава як дбалого патріарха Руської землі, що боліє її скор
ботами в своїм «теремі золотоверхім» на київських горах, роздумує з своїми боярами над причинами
нещастя і готов з молодечим запалом, як «сокол...» високо піднятись над хижим ворогом і «не дати свого
гнізда в обиду» (М. Грушевський).
В життя приходиш чистий і красивий.
З життя ідеш заморений і сивий (Л. Костенко).
Піти, піти без цілі і мети...
Вбирати в себе вітер і простори,
І ліс, і лан, і небо неозоре.
Душі лише співать: «Цвіти, цвіти!» (Л. Костенко)
Усім своїм життям, своєю літературною творчістю, великий Каменяр стверджував, що неробство — зло,
а праця — добро, що ледарство — то злочин супроти гуманності, людяності (Д. Павличко).
Уже в останні роки свого життя, ведучи нерівну боротьбу зі смертю, переживаючи важкі нелюдські муки,
Франко ні на хвилину не залишав думки про те, що настане світле, вільне життя на землях Галичини
(А Кримський).
Коли хочеш буть щасливим,
; То на Бога полагайся;
! Перенось все терпеливо
і І на бідних оглядайся (І. Котляревський).
І
| Ще в «Каменярах» Франко сказав, що роль його як поета-громадянина — роль каменяра, що разом з
! могутнім колективом борців прокладає шлях у майбутнє, але сам до того майбутнього ввійти не зможе,
і бо надто вже коротке життя людське (П. Колесник).
І
| «...0 книги, найкращі порадники і найвірніші друзі!» (Г. Сковорода).

Філософія безсмертя І 133

а

КРОК 78
Ж и ття таке коротке!
П оспіш айте робити добро (О . Д о в ж е н к о )
Вступ + теза. Ще в сиву давнину люди знали про нерозривний зв’язок минулого, су
часного та майбутнього.
Щоб правильно орієнтуватися в ж итті та бути освіченою людиною, необхідно вивча
ти минуле своєї держави. Історія народу, як і ж иття людини, має героїчні та трагічні,
щасливі й нещасливі сторінки. У героїчному минулому України найбільше виявляється
національний характер народу, його душевна краса, талант.
Моя п о зи ц ія ______________________________________________________________________

Доведення. Герой повісті І. Я . Франка «Перехресні стежки» замислюється над важ
ким життям селянства, яке ще не знає ш ляхів боротьби за кращу долю. Добра справа
для Рафаловича — поліпшення становища народу, пробудження його свідомості. Епізод
із селянином, що заблукав у лісі, не може потрапити до свого села, набув символічного
значення: «Чи ж се не символ усього нашого народу? Змучений важкою долею, він блу
кає, не можучи втрапити на свій шлях. Рафалович сам узявся розшукувати шляхи, щоб
вивести народ зі злиднів, невтомно викривав зловживання і бюрократизм. Цілеспрямова
ної програми дій Євген не мав, був переконаний, що коли є бажання робити добру страву,
то допомога завжди прийде.
В останні дні ж иття, тобто у травні 1916, не писав Франко майже нічого, бо права
рука була паралізована, ліва теж відмовлялася працювати. Іван Якович ходив по своїй
бібліотеці, читав Біблію по-грецьки і по-латині, переосмислював Мойсея та християнську
філософію. Доволі часто приходила до нього Целіна Зигмунтовська, яка була віруючою
католичкою й намовляла поета до сповіді. Франко відповів голосно і рішуче: «Я без гріхів,
спокійно можу вмирати, бо маю найчистіш у совість зі всіх борців за волю, правду...»
Моє доведення (+ приклад з літератури)__________________________________________

Доведення. Василь Симоненко звертається до кожної людини, намагаючись застерегти
від марного існування, що відрізняється від повноцінного ж иття. Коли зупинився, розгу
бився, втратив сенс, скажи собі:
Більше тебе не буде.
Сьогодні усе для тебе —
Завтра на цій землі
Озера, гаї, степи.
Ін ш і ходитимуть люди,
І жити спіш ити треба,
Ін ш і кохатимуть люди —
Кохати спіш ити треба —
Добрі, ласкаві і злі.
Гляди ж не проспи!
Лірика поета сповнена філософських роздумів про людське щастя, про єдність людини
і природи, неподільність добра і зла.
Час — швидкоплинна категорія, що не має зворотного виміру. І чудово, якщо твої
кроки по цій землі відзначені добрими справами!
Мій висновок __________________________ _____
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Добро і Зло — не просто абстракція
В ступ + теза

Доведення. Звернувшись до художнього домислу, Марко Вовчок побудувала надзвичай
но «стрункий» сюжет в оповіданні «Горпина». Розповіддю про смерть дитини й божевілля
жінки авторка поглибила трагізм ситуації та не тільки не порушила життєвої правди,
а навпаки, підкреслила антикріпосницьку спрямованість. Письменниця, показуючи хиже,
людиноненависницьке єство кріпосників, зривала з них маску лібералізму. Поміщик,
який загнав у могилу дочку Горпини, завдав матері нелюдських мук, призвівши до бо
жевілля, однак у чужих очах поставав добрим покровителем своїх кріпаків.
Моє доведення (+ істор ичн ий ф а к т )_________________________________________________

Доведення. Широку панораму всеукраїнської трагедії подає В. Барка в романі «Жов
тий князь». Нікого не можуть залишити байдужими епізоди голодної смерті дітей — надії
й майбутнього нації. Вони помирають від неможливості з’їсти кусень хліба. Жахливо
було дивитися батькам, як помирає їх син: «Страх збільшився вмить, бо в Миколи над
щиколотками крізь лахміття видно: на припухлих і розірваних місцях просочилась вода.
Мало не закричала мати, як побачила руїну живого тіла». Але ж хліб у селі був! Він,
невивезений, підгнивав у церкві. Це було те зерно, що силоміць відібрали у селян. Це
був той хліб, за приховання якого сім’ї висилали до Сибіру. Його можна було б роздати
людям, врятувати життя, але накази уряду забороняли це робити. Влада знищувала тих,
хто намагався отримати свій же хліб. Урядовцям було байдуже, що поряд з ними гинуть
від голоду люди.
Моя позиція (+ приклад з л іте р а ту р и )________________________________________________

Доведення. Добро постійно бореться зі злом, і, на жаль, не завжди перемагає. Наказ
ний гетьман Яким Сомко у романі П. Куліша «Чорна рада» прагне об’єднати усі українсь
кі землі, відстояти незалежність, і тоді становище народу покращає, бо зменшиться тиск
російських воєвод. Брюховецький теж прагне влади над українським народом, але зовсім
з іншою метою — задоволення власних амбіцій і збагачення. Це йому вдається завдяки
підлості, підкупу та зраді, а для українців усе обертається новими кровопролиттями,
утисками і повною втратою незалежності.
Хоч зло й перемогло, автор звертається до своїх сучасників, щоб ті врахували помилки
предків і зрозуміли, їх сила — в єдності й обачності.
М ій в и сн о во к _________________________________________________________________________
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Кохання — ідеал людської краси
Вступ + теза. Здається, у світі не існує створіння, якому б була байдужою тема кохан
ня. Можливо, саме це почуття робить людину людиною. Закохане серце змушує нас бути
кращими: добрими й лагідними, чуйними і щирими. Читаєш книгу, дивишся фільм —
скрізь кохання. Здається, воно є рушієм життя, адже всі безумства і всі подвиги пов’язані
з любов’ю, присвячені їй.
А скільки написано про це'* велике почуття художниками слова, скільки зображено
майстрами пензля! Кожен намагається увічнити своє неповторне, незрівнянне, найдорож
че переживання! Мабуть, це правильно. Невідомо, чи існував би без любові рід людський.
Напевне, що ні. Ми перетворилося б на купку бездушних істот!
Моє доведення (+ історичний ф ак т)____________________________________________

Доведення. Твір М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» називають чарівною каз
кою про любов, а героїв Івана та Марічку — українськими Ромео та Джульєтою. Ц і об
рази утілюють романтичну ідею незнищенності кохання, де багатий духовний світ героїв
протиставлений досить жорстоким реаліям світу.
Доведення. Стосунки Марусі та Івана Іскри — одна з найпрекрасніших сторінок не
тільки роману Ліни Костенко «Маруся Чурай», а всієї української літератури. Маруся на
підсвідомому рівні захищається від Івана Іскри та його могутнього почуття. Художньосмислове наповнення цієї лінії складає філософія взаємного пошуку та поступового збли
ження двох по суті різних і водночас близьких людей, народжених одне для одного:
Ми з нею рідні, ми одного кореня.
І матері посивіли од сліз.
Мабуть, один лелека нас приніс.
Ми з нею діти однії печалі.
Батьки у нас безстрашні й непокорені,
Себе читаю у її очах.
Проте ці душі фатально розділені внаслідок багатьох обставин.
Моє доведення (+ історичний ф ак т)____________________________________________

Доведення. Петро Шраменко у романі П. Куліша «Чорна рада» з першого погляду
закохується в Лесю Череванівну. Він заслужив щастя, бо кинувся виручати Лесю тоді,
коли вона йому відмовила, постраждав, так би мовити, за чужу наречену. У Кирила
Тура свої погляди на подружнє життя: він вважає, що однієї його любові достатньо для
одруження, а дівчина може й потім полюбити, тому викрадає Лесю. Щоправда, потім
він поводиться благородно — після «чорної ради» і поразки Сомка дівчина була повніс
тю в його владі, але цим не скористався, не примушував її до шлюбу. Автору не імпо
нує також безправність одного з подружжя (так, Череваниха повністю керує чоловіком,
а Гвинтівка тримає свою жінку за рабиню).
Отже, у розв’язанні проблеми кохання та подружнього життя автори на боці взаємної
поваги й любові.
___
Мій висновок________________
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Спростуйте або доведіть висловлю вання французького письм енника
А н туана де Сент-Екзю пері: «Ми відповідаємо за ти х, кого приручили»
Вступ. Ми звикли називати тварин братами нашими меншими. Але ставимось до них
дещо зверхньо, подекуди навіть байдуже: говорити вони не вміють, і розумом, здається,
їх Бог не наділив. Яке ж це помилкове судження! Тварин ми приручили дуже давно й не
помічаємо, якими сумними очима вони іноді дивляться на нас.
Доведення. Для головного героя казки Екзюпері «Маленький принц» новий друг — не
іграшка, яку можна викинути, коли награєшся, це — він сам і частинка його життя.
Інколи здається, що нам, зарозумілим представникам людського роду, вінцеві творін
ня, не завадило б повчитися шляхетності і розумності у тварин. Звичайна кіш ка навряд
чи щось чула про моральні обов’язки, але вона за потреби вигодовує не тільки своїх
малят, а й наприклад, цуценят, бо жива природа існує за давнім законом виживан
ня: піклуйся про малят, не кривдь їх , дай їм вирости, бо скінчиться ж иття. Ви бачи
ли коли-небудь, щоб дорослий собака ображав цуценя? У тваринному св іті ніби існує
негласний закон: малих не ображай, будь до них поблажливим. Чи завжди й ми так
ставимося до навколишнього світу, один до одного? Мудре ставлення до здоров’я, ж ит
тя — ось чого вчить спостереження за природою. Люди мають відчувати, що твари
на — це жива істота, а не іграшка. Домашні тварини — це не тільки відповідальність,
але й щоденна копітка праця. Беззахисність — це залежність, а залежність завжди без
правна. Чи завжди ми розуміємо це?
Моє доведення (+ приклад з літератури)__________________________________________

Доведення. Надання тваринам, птахам, комахам, рослинам властивостей людського
характеру в художньому творі називається анімалізмом. Цей прийом допомагає краще
зрозуміти характер персонажа, який не володіє людською мовою, формує відповідне
ставлення до нього. Яскравими прикладами анімалізму вважаються фольклорні твори,
передусім казки про тварин та птахів. Прикладами анімалізму в художній літературі є,
насамперед, байки Глібова, прозові — «Щука» І. Франка, «Степова казка» Григора Тю 
тюнника та багато інш их.
Моє доведення (+ історичний ф а к т)______________________________________________

Висновок. Здається, що весь наш світ, наповнений людьми і тваринами, птахами й ко
махами,— великий Ноїв ковчег, де ми живемо разом. Відповідно, кожному треба навчи
тися співіснувати в єдиній спільноті за законом збереження ж иття та відповідальності.
Мій висновок___________________________________________________________________

Філософія безсмертя

Побудуйте власне висловлю вання , розкриваючи думку А . М алишка:
А ле бачити буду: ц віти зацвітаю ть хорош і
У твоїм , Україно, зеленім і вічнім саду

( ______ слів)

Філософія безсмертя

Тема 3. Рідна мова
І. Котляревський «Наталка Полтавка»
Т. Шевченко «Мені однаково», «До Основ'яненка»
М. Куліш «Мина Мазайло»
Л. Костенко «Маруся Чурай»
О.Олесь «Рідна мова в рідній школі»
Д. Павличко «У дитячому серці жила Україна»
В.Сосюра «Солов'їні далі, далі солов'їні...»

І КРОК 82

Слова — це дорогоцінні камінці. Мало їх на
збирати — треба ще навчитися з них узори
викладати.

«СКАРБ ничка»

Пиши про людей, яких бачиш, а не вигадуй характерів, яких не було, неприродних, дивовижних, диких,
жахливих... (Г. Квітка-Основ'яненко).
Слово, моя ти єдиная зброє,
Ми не повинні загинуть обоє!
Орлині крила маєм за плечима,
Самі ж кайданами прикуті до землі (Леся Українка)
Як сонця безсмертного кола, що креслить у небі путі, любіть, любіть свою мову й ніколи її не забудьте
в житті (В. Сосюра).
Молюсь, сумую і ридаю, і знову сльози виливаю, і душу тяжкую мою німим стінам передаю
(Т. Шевченко).
Так Котляревський у щасливий час
Вкраїнським словом розпочав співати,
І спів той виглядав на жарт не раз (/. Франко).
Найбільше й найдорожче добро в кожного народу — це його мова, ота жива схованка його духу, його
багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподівання, досвід, почування (Панас
Мирний).
Одним з найбільших скарбів, які успадковує кожний народ від своїх предків, є, незаперечно, його рідна
мова. Мова ця — то дзеркало душі народу, то святиня, з котрою зв'язане не тільки минуле, але й майбутнє
народу, і його повага у світі (М. Подолинський).
Так в пилу на шляху наша мова була,
і мислива рука її з пилу взяла
І, як зорю ясну, вище хмар піднесла
І, на злість ворогам, засіяла вона,
як алмаз дорогий, як та зоря ясна (В. Самійленко).
Коли забув ти рідну мову.
Біднієш духом ти щодня:
Ти втратив корінь і основу,
Ти обчухрав себе до пня (Д. Білоус).

Рідна мова І" і39"

КРОК 82
Душа моєї н а ц ії
Вступ + теза. Україна має свою душу, свою мову, свою історію. Душа-мудрість при
сутня у найстаріших літописах Київської Русі, у «Слові про Ігорів похід». Душа-мова
збереглась у козацьких державних документах і хроніках, створила самобутню художню
писемність епох — від Івана Вишенського до Григорія Сковороди. Українська мова має
свою могутню класичну літературу, своїх визнаних світом геніїв: Тараса Шевченка, Івана
Франка, Лесю Українку, Михайла Коцюбинського, Василя Стефаника.
Моє доведення (+ історичний ф а к т)_____________________________________________

Доведення. Козацькі часи сприяли поетичному, пісенному пробудженню українського
народу. Сильними, благородними почуттями жила та хвилювалась Запорізька Січ. Вва
жають, що тільки записано українських пісень понад 300 тисяч. Жоден народ не може
назвати такої кількості! Тож не випадково, що пісенність, музичність та почуття гумору
стали національними рисами українців.
Згадаймо народну пісню, слова якої, за переказами, належать Григорію Сковороді:
Де злагода в сімействі,
Там мир і тишина,
Щасливі там люди,
Блаженна сторона.
Моє доведення (+ приклад з літератури)_________________________________________

Доведення. На шаленім леті коня до Богдана Хмельницького за помилувальним уні
версалом для народного поета вривається герой поеми Ліни Костенко «Маруся Чурай».
Іван заслуговує на велику повагу з боку самого гетьмана:
Іване, Іскро, — Хмельницький підвівся з-за столу. —
Дяка Полтаві, прислала такого гінця.
Щось мало статись, твоєї печалі достойне? —
Іскра промовив: — Полтава карає співця.
Справедливість установлено. Пісня буде жити! Хоча жити не хоче сама Маруся. Чи це
не типовий випадок в українській культурі?
Мій висновок__________________________________________________________________

140 І Рідна мова

О слово! будь мечем моїм! Н і, сонцем стань! вгорі спинися,
Осяй мій край і розлетися
Дощами судними над ним.
( О. Олесь )
Вступ + теза. Українська мова — це море, в якого немає дна й берегів і яке настільки
багатоманітне й невичерпне, що ніколи не встановити йому межі* Вона може звучати
у найрізноманітніших регістрах: по-простецькому й найвишуканіше.
Нею легко передавати найтонші почуття і настрої. Українська мова дивує і захоплює.
Надається вона й для найповажнішого інтелектуального мислення і творення.
Доведення. «Мова — це наша національна ознака, в мові — наша культура, ступінь
нашої свідомості... Мова — душа кожної національності, її святощі, найцінніший скарб...
І поки живе мова — житиме й народ як національність. Не стане мови — не стане й на
ціональності: вона розпорошиться поміж дужчим народом». Ц і слова були сказані ще на
початку X X століття визначним українським вченим І. Огієнком, палким поборником са
мобутності і самостійності української мови. Але й нині вони звучать дуже актуально.
Моє доведення (+ приклад з літератури)_________________________________________

Доведення. У вирі століть, у нездоланності народної пісні зростало і поширювалося
у світ найцінніше творіння українського народу — рідна мова.
Благословенна земля і блакить неба, ніжна й героїчна душа народу, його творча нас
нага міцнили українське слово. Поставили його в лави наймелодійніших у світі. Максим
Рильський, осягаючи могуття рідного слова, натхненно прорік:
Я к гул століть, як шум віків,
Сурма походів світанкова,
Я к бурі подих — рідна мова,
Неволі стогін, волі спів,
Весняних пахощі листків,
Ж иття духовного основа.
Дівчинці з провінційної вчительської сім’ї судилося круте духовне сходження. Де
бютувала збіркою поезій «Проміння землі» (1957). Слідом з’явилися «Вітрила» (1958)
і «Мандрівки серця» (1961). Потім її поетичному слову було оголошено заборону. Твори
Ліни Костенко не виходили окремими виданнями аж до 1977 року, до появи збірки «Над
берегами вічної ріки». Твори й навіть саме ім’я авторки зникли зі сторінок періодики.
Поетеса писала «в шухляду».
Моє доведення (+ історичний ф а к т)_____________________________________________

Висновок. Віковий досвід народу нашого говорить: немає краси людини без краси її
мови. Не може бути гарною людина, у я к о ї_____________ ___________________________

Рідна мова

КРОК 84
«...І перед нею помолюсь, мов перед образом святим
т іє ї м атері святої» ( Т . Ш е в ч е н ко )
Вступ + т е з а ______________________________________________________

Доведення. Гортаючи сторінки «Кобзаря», ми весь час зустрічаємо образи українсь
ких жінок, бо, рано залишившись сиротою, Шевченко з особливою повагою ставився до
материнства. Це різнопланові типажі: є такі, що, бажаючи щастя дітям, дбають лише
про матеріальний здобуток і готові заради цього загубити кохання («Мар'яна черниця»,
«Тополя»); є нещасні матері-покритки, котрі, не в змозі перенести сором, гублять своїх
новонароджених дітей («Русалка»). Однак подібних персонажів у поезіях Т. Г. Шевченка
небагато. Переважають зовсім інш і — зворушливі образи відданих, жертовних у своїй
материнській любові жінок. Недарма Шевченко з пошаною підкреслює:
Слово «мамо». Великеє,
Найкращеє слово.
І
заради того, щоб почути «мамо» від своєї дитини, героїні великого Кобзаря спромож
ні на все. Для молодої матері увесь світ зосереджується у дитині, дуже рано починає вона
замислюватися над долею, над тим, яке місце посяде кохане дитя серед людей. Шевчен
ківська героїня — чи то селянка («Сова»), чи полянка («Княжна») — прагне дати своїй
дитині освіту.
День і ніч працювала вона, бідна вдова,
І синові за три копи
Жупанок купила,
Щоб і воно, удовине,
До школи ходило («Сова»),
Моє доведення (+ історичний ф а к т)______________________________________________

Доведення. Особливе місце у Шевченківській галереї портретів матерів займає героїня
поеми «Наймичка». Ганна весь час картає себе і лише перед смертю встигає сказати Мар
кові, хто вона йому. Так ціле ж иття ця мужня жінка присвятила синові і, забувши себе,
зробила все, щоб не засмутити його, щоб не заплямувати його долю, його майбутнє.
Моє доведення (+ приклад з літератури)______________________ ___________________

Мій висновок

142 І Рідна мова

М атеринська ніж на мово!
Вступ + теза. Є у світі одне слово, перед яким усі народи низько схиляють голови.
Це слово — Матуся. Кожна людина і кожен народ мають свої святині. До тих святощів
зараховуємо й пошану до матері. Вона дала нам ж иття, виростила й виховала.
Коротке це слово — мама, але я кі надлюдські глибини скарбів містить воно в собі!
Ціле її життя із серця б’є великим невичерпним джерелом безкорислива любов до своїх
дітей. Ціле її ж иття — це терпіння, безмежна самопожертва, пробачення провини.
Мово рідна! Колискова
Материнська ніжна мово!
Мово сили й простоти, —
Гей, яка ж прекрасна Ти! (І . Багряний)
Мамо... Перше слово, яке з радістю та усмішкою вимовляє дитина. Мама — це те
слово, яке найчастіше повторює людина у хвилини страждання й горя.
Доведення. Головне джерело художніх творів — невичерпна народна пісня, і в бага
тьох українських народних піснях оспівується образ матері-трудівниці, виховательки,
берегині роду,
Мос доведення (+ приклад з літератури)__________________________________________

Мотивом подяки неньці перейнята поезія В. Підпалого «Матері». Ліричний герой
вдячний найдорожчій людині за те, що «вчила правді і добру», за те, що «до праці
привчала змалку». Виховуючи дитину, передавала свій життєвий досвід. Велике, щедре
серце в неньки, і його вона без останку віддає дитині. «Ти все дала й нічого не взя
ла», — підкреслює поет.
Мос доведення (+ історичний ф а к т)______________________________________________

Висновок

Рідна мова

Краса врятує світ, якщо св іт врятує красу

( ______ слів)

Рідна мова

Тема 4. Історія України
історичні пісні, «Зажурилась Україна»,
«Слово про похід Ігорів»
Т. Шевченко «Гайдамаки»
І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім'я»
П. Куліш «Чорна рада»
Ю. Яновський «Вершники»
0. Довженко «Україна в огні»
П. Загребельний «Роксолана»
В. Стус «Сто років як сконала Січ»
1. Багряний «Тигролови»
В. Барка «Жовтий князь»
Є. Маланюк «Шевченко»
Б. Лепкий «Мазепа»

ТИ — О С О Б И С Т ІС Т Ь !! !

Пам'ятайте! Будь-яке висловлювання має бути повніс
тю підпорядковане головній думці, відповідати обра
ному стилю.

. «СКАРБничка»

Заслання, самота, солдатчина. Нічого.
Нічого — Оренбург. Нічого — Косарал.
Не скаржився. Мовчав. Не плакав ні від чого.
Нічого, якось жив і якось не вмирав. (Ліна Костенко «Повернення Шевченка»)
Не поет — бо це ж до болю мало,
Не трибун — бо це лиш рупор мас,
І вже менш за все «Кобзар Тарас»
Він, ким зайнялось і запалало (Є. Маланюк «Шевченко»).
Цей собор...сприймався як надійний притулок людського духу, тут відразу почувався дух громадянства
і мудрості тих, хто вибудовував державність Київської Русі... Диво! (П. Загребельний)
І на оновленій землі
Врага не буде супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі... (Т. Шевченко)

Есе «Духовне відродження української нації»
Вступ (1 варіант). У кож ного народу, кож ної н а ц ії є своя істо р ія , своя к ул ьтур н а
спадщина. Саме завдяки цьому жодна країна у св іті не схож а на ін ш у. Т а для того, щоб
мати своє обличчя, зберегти національну гід н ість, необхідно пам ’ятати власну історію ,
зберігати ті раритети а р хіте к тур и і м истецтва, що нагадують м инувш ину.
Адже наш і пращ ури творили сьогодніш ній день саме таким , яким він є. Ми змальо
вуємо день завтраш ній... Я ки м він буде? Щ о візьмемо? Залишимо?
Вступ (2 варіант). Я к р о зігн а ти над Укр аїн ою хм ари, що вікам и к у п ч и л и ся над її
культурою , мовою, народом? Важ ко знайти вичерпну відповідь, але всі класики, автори
безсмертних творів ш укал и розв’язан н я проблеми, відповіді на «вічні» загадки б уття,
спонукаючи думати, осмислю вати, ш ук а ти ш л яхи відродження У к р аїн и й утвердження
свого місця в ній.
Доведення. І. Н е ч уй -Л ев и ц ь к и й змальовує драму національного занепаду У к р а їн и
в обставинах миколаївської деспотії з її русифікаторською політикою . Темнота, безграмот
ність народу, засилля чуж оземної мови. Автор розповідає дві повчальні істо р ії, я к і часом
переплітаю ться, і ніби зіставляє-протиставляє двох своїх героїв — Степана Воздвиженського і Василя Даш ковича.

Історія України

Мій вступ

Доведення №1. Минуле рідної землі, її історія — це основа нашої духовності, пат
ріотизму. Якби не київські князі Аскольд і Дір, останні у слов’янській династії князів,
початок якій поклав Кий, не було б і нашого національного коріння.
Доведення №2. Людську особистість визначає її духовний зміст — «Не убий, не укра
ди, шануй батька свого та матір...». Хіба можна відмовитися від цих біблійних істин?
Доведення №3. А хіба можйа уявити нашу культуру без Т. Шевченка, І. Франка,
Лесі Українки, М. Рильського, М. Зерова, Л. Костенко? Це той Пантеон Безсмертя, що
створювався кров’ю і сльозами, парадами та феєрверками.
Моє доведення________________________________________________________________

Висновок. Олесь Гончар завершує свій роман «Людина і зброя» сподіванням, що,
може, це останній кошмар на землі. А чи це так? Дев’ятого травня ми згадуємо Велику
Перемогу, на День міста — славетні імена земляків, на День незалежності — перемоги
нашої нації. А в інший час? У пам’яті людській не повинні згаснути традиції та звичаї,
які дарували людям віру в добро, мрію, щасливе життя, що сприяли вихованню націо
нальної гідності та самовідданості. Саме для того, щоб нам не було соромно йти в майбут
нє, спілкуватися з іншими націями, ми маємо відновити наші «пантеони».
Мій висновок__ _____

ш ш ю нш ш в
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Х о ч у бути літописцем українського простору в добі,
яку сам бачу, чую , переживаю (У л а с С а м ч у к )
Вступ + теза. Ви ніколи не замислювалися над тим, що таке Україна? Невже ніколи
серце не затремтіло, не почало швидко стукати при цьому слові? Блакить неба, повна га
рячого сонця, неба — високого, чистого, де коли-небудь ви знайдете безліч хмар, а у ясні
чорні ночі не зможете перелічити зорі, навіть з усіма вченими світу. Такі зорі і такі ночі
можуть бути лише у рідному краї. А який чудовий ліс та перші квіти на галявині, остан
ні клаптики сірого снігу, з-під якого вибивається перша трава. Я к це не любити? Невже
всі байдужі до цього? Невже усім однаково, що було у минулому, а що буде далі?
Мій в с ту п ______________ __________________________________________________________

Доведення (+ історичний факт). Наскільки великим був склад усього Війська Запорізь
кого, з певністю сказати не можна. Більш чи менш конкретні відомості про чисельність
запорожців містять окремі джерела. Тисяча п’ятсот тридцять четвертого року всіх запо
рожців налічувалось не більше двох тисяч. Тисяча шістсот сімдесят п ’ятого року кошовий
отаман Іван Сірко, задумавши великий похід на Крим, зібрав двадцять тисяч запорожців.
Запорожець Микита Корж визначав чисельність усього Війська запорізьких козаків на
час знищення Січі тисяча сімсот сімдесят п ’ятого року в сорок тисяч чоловік. Не зберег
лися імена поетів-кобзарів, літописців своєї епохи, що складали думи, балади, пісні про
героїчних вояків, але їхн і «народні» твори — подарунок нащадкам, шана кожному безі
менному українцю, що віддав ж иття за майбутній, наш прийдешній день.
Моє доведення (+ приклад з літератури )_________________________________________

Доведення. Поклавши в основу твору «Козачка» такий гостро драматичний конфлікт,
як зіткнення чистої, щирої людини з народу і морально розбещених кріпосників, Мар
ко Вовчок винесла суворе обвинувачення нелюдській системі свого часу, яка ізсушила,
зів’ялила молоду, здорову силу, принесла жінці нечувані страждання. Доля колишньої
козачки жахлива. Кріпаччина позбавила Олесю навіть права на родинний затишок, пани
розлучили її з чоловіком, забрали дітей, прирекли її на голодну, самотню старість, перед
часну смерть на самоті. Марія Олександрівна Вілінська сама бачила, чула, переживала
трагічну епоху, не могла закрити очі на існуючу несправедливість, мовчати, коли крик
розривав душу.
Моє доведення (+ історичний ф а к т )____________________________________________ __

Доведення. Варто зауважити, що й сама Україна в окремі історичні моменти нагаду
вала Кайдашеву сім ’ю, в якій люди забували, що вони — одна велика родина. Бували
й ворожнеча, і війни. Це страш ні, трагічні сторінки нашої історії, і про них не треба
забувати. Особливо про них слід пам’ятати сьогодні, коли Україна стала незалежною
і будує свою державу. Тільки мир і злагода, взаємодопомога, подолання особистого егоїз
му принесуть щастя і впевненість у майбутньому.
Мій висновок____________________________________________________________________
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Побудуйте власне висловлю вання, розкриваючи думку О. Гончара:
Ж иве не той, хто чадить...
Ж иве — хто іскрить!

слів

Історія України

Тема 5. Велика Перемога
0. Довженко «Україна в огні»
О. Гончар «Прапороносці», «Людина і зброя»
М. Стельмах «Правда і кривда», «Чотири броди»

ТИ — ОСОБИСТІСТЬ!»

Не виносьте у власне висловлювання інформа
цію, яка не підтверджує вашу тезу.
Не бійтеся починати спочтаку, якщо вже напи
сана робота не відповідає на питання есе.
Не перебільшуйте.
Не будуйте роботу лише на простих реченнях.

■ *СК* р

Якщо так вернутися, не бившись, сором буде нам гірше смерті («Слово о полку Ігоревім»),
«Хай одержать вони ... скарби —- я їм не заздрю. Аби я мав духовні багатства і той хліб духовний...»
(Г Сковорода).
Любов к отчизні, де героїть,
Там сила вража не устоїть,
Там грудь сильніша од гармат,
Там жизнь — алтин, а смерть — копійка (І. Котляревський).
А справжня слава —
це прекрасна жінка,
що на могилу квіти принесе (Л. Костенко).
Один
гранати, як дітей, обняв —
) все своє життя
поклав під гусінь танка.
А другий
все своє життя поклав,
Аби довести,
що ходив колись...в атаку (В. Олійник).
Бійці — безсмертні, мов боги, а може, навіть більше, ніж самі боги, бо боги в надхмарних висотах зайняті
своїми безплотними справами, а люди на землі роблять свою смертельно важку солдатську роботу за
ради щастя і миру (М. Стельмах).
...Рядовий солдат, потім сержант гвардійського підрозділу мінометників, Гончар пройшов крізь дими
і полум'я війни, брав участь у найтяжчих бойових операціях, бачив людину у найскрутніших для неї об
ставинах.
Мій перший вірш написаний в окопі,
на тій сипкій од вибухів стіні,
коли згубило зорі в гороскопі
моє дитинство, вбите на війні (Л. Костенко).

Велика Перемога

КРОК 88
Спростуйте або доведіть висловлю вання Івана Кочерги:
«І свічки мирної не варта та країна, що в боротьбі ї ї не засвітила»
Вступ 4- теза. Запорізька Січ... Козаччина... Найлегендарніше минуле українського
народу, його святиня... Синонім свободи, людської і національної гідності, талановитості.
Навіть у наш час, якщо хочуть підкреслити вроду людини, її кращі риси, то говорять,
що «він (вона) козацького роду».
Усе знесла й перемогла
його любові сила.
Того великого вогню
І смерть не погасила (Леся Українка).
Доведення. Сам виходець із селянської родини Малишко не з книжок знав життя людини-хлібороба, яка в часи воєнного лихоліття стає солдатом, але думками лине до своєї
стихії — мирної праці на землі. Поет розумів ціну щасливого мирного життя:
Глянем в райдужні поля.
Там лежить моя родима,
В темнім цвіті несходима,
В битвах радісна земля!
Моє доведення (+ історичний ф акт)_____________________________________________

Доведення. «Україна в огні» — це динамічний, напружений твір, у якому відчутне
поєднання лірико-романтичного начала з публіцистикою. Неприкриті, жахливі картини
війни, причини поразок і зрадництва, незмірний подвиг простих воїнів-захисників В іт
чизни, людські долі, історія незвичайного кохання — все це переплітається на сторінках
кіноповісті О. Довженка і вражає своєю правдивістю, красою або потворністю. Недаремно
твір не сподобався Сталіну, був заборонений, адже в ньому немає керівної ролі партії й
заслуг верховного командування, не оспівується пильність чекістів у боротьбі зі шпи
гунами, швидше, навпаки. Багато думок автора, вкладених в уста героїв кіноповісті,
актуальні й тепер. Наприклад, про вивчення історії, про національне та патріотичне ви
ховання, про перспективу самознищення через невміння прощати навіть в ім’я інтересів
загальних.
Моє доведення (+ приклад з літератури)_________________________________________

Мій висновок
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Х то ще умів любити так, як ти,
Х то кликати умів ще так до бою,
Кого ще так боялися кати!
(Д . П а в л и ч к о «До Ф ранка»)
Вступ + теза. Чи потрібна людям війна, чи приносить вона користь людині? А цілому
народові? На це запитання відповідь намагалися дати люди не одного покоління протя
гом багатьох століть. Але ті війни, що відбулися у X X столітті, були не заради життя,
а задля того, щоб просто вбити, випустити свою злість, самоствердитися. Це страшно,
бо куля на війні — хижий звір, якому немає різниці, кого вбивати: буде чи чоловік, чи
жінка, чи дитина.
Моє доведення (4- історичний ф а к т)____________________________________________

Доведення. У «Баладі про колосок» Малишко розповідає неординарну історію: у пора
неного солдата на грудях від теплої крові проросло зернятко, яке бійці, згадуючи «І свій
далекий колосок В розбомбленому полі» кладуть у попелище:
Іде солдат, бреде солдат
І стане ненароком:
Торкне рукою колосок,
Хазяйським гляне оком...
Українці — хлібороби і хлібопашці, які захищаючи мир, відвойовують своє, рідне,
беззахисне, наче зернятко, існування. На війні землероб стає вояком!
У поезії «Весняний сад, квітки барвисті...» висловлена висока синівська любов до У к 
раїни, яка допомагала вистояти в буремні роки Великої Вітчизняної війни. Рідну землю
шматували круки — фашистська чума, «втоптали чоботи криваві» намисто та квітки.
Україна вважається автору матір’ю, розіп’ятою на хресті. Але надія на перемогу пере
конливо звучить у рядках:
Луна пісень кругом полине,
Тебе ми знімемо з хреста,
І ти воскреснеш, Україно,
Моя ти страднице свята!
У 1941 році пролунали ці слова-клятва з вуст письменника-патріота, який був упев
нений у надзвичайній стійкості й мужності нашого народу.
Моє доведення (+ приклад з літератури)________________________________________

Висновок. Люди чинили опір ворогу, доводячи, що єдність — наймогутніша у світі
зброя.
Давайте не забувати живої історії, що не по підручниках вчить перемагати, дивитися
в очі ворогу сміливо, адже в нас тече кров народу, який ніколи не вів загарбницької
війни! Пам’ятаймо, щоб більше ніколи не знати страхіть війни, щоб жити під мирним
небом, крокувати по хлібному, а не замінованому полїо!
Мій висновок_________________________________________________________________

Велика Перемога

КРОК 90

Тема 6. Митець, його завдання, реалізація
Т. Шевченко «І мертвим, і живим, і ненародженим
землякам моїм...»
Леся Українка «Лісова пісня»
М. Зеров «Київ з лівого берега»
Д. Павличко «У дитячому серці жила Україна»
Л. Костенко «Маруся Чурай»

ти—- о с о в и СТ 1стьш

Не намагайтеся залякати всіх надзвичайним
словниковим запасом.
Не використовуйте загальний набір баналь
них фраз і тверджень.

Воно як маєш серце не з льодини,
розп'яття —*доля кожної людини (77, Костенко).
«Якщо ти усвідомлюєш, для чого ти народжений, і працюєш
з приємністю, ти щасливий» (Г. Сковорода),
Джерела свідчать, що ще за часів Київської Русі існували співці, які виконували твори на історичні теми.
Кобзарі часів козаччини — прямі їх спадкоємці.
Охоронцями бойової слави України вважав кобзарів Микола Васильович Гоголь. Кобзарі часів Запорізь
кої Січі часто були не тільки охоронцями, але й творцями цієї слави.
Кобзарі-запорожці — це не тільки носії народної пам'яті, це ще й музична культура України. Звичайно,
набір інструментів, які мали популярність у народі, не обмежувався лише кобзою. У пошані були також
ліра, сопілка, скрипка, цимбали.

С п р о с т у й т е або д о ве д іть в и с л о в л ю в а н н я : « П о е зію тв о р и ть лю бо в».

Вступ + теза. «Поезію творить любов...» — так написав у своїй автобіографічній но
татці Дмитро Павличко. Якщо продовжити думку поета, можна сказати, що все добре на
землі робиться з любові — інакше світ давно загинув би ...
О рідне слово, хто без тебе я?
Німий жебрак, старцюючий бродяга,
Мертвяк, оброслий плиттям саркофага,
Прах, купа жалюгідного рам’я (Д . Павличко).
Українська пісня. Хто не був зачарований нею, хто не згадує її як своє бажання бути
красивим і ніжним, сильним і хоробрим? Який митець не був натхненний її багатющи
ми мелодіями, безмежною широтою і красою її образів, її чарівною силою, що викликає
в душі людській найскладніші почуття, думки і прагнення всього, що є кращого в лю
дині, що підносить її до вершин людської гідності й людяності, творчості й любові.
Моя позиція___________________________________________________________________

Доведення. У творенні образу Наталки з однойменної п’єси І. П . Котляревського
важливими є народнопісенні засади, адже з її появою на сцені лунає українська пісня.
І таких пісень у п’єсі 22. Пісні, використані автором у п’єсі, за своїм змістом, мотивами
і жанровими особливостями поділяються на ліричні («Віють вітри, віють буйні»), історичні
(«Гомін, гомін, гомін по діброві»), бурлацькі («Та йшов козак з Дону, та з Дону додому»),
жартівливі («Дід рудий, баба руда»), сатиричні («Всякому городу нрав і права»). Ц і пісні
не випадково введені у п’єсу. Вони є органічним елементом її композиції. Кожна з поезій
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несе певне сюжетне навантаження, допомагає глибше розкрити образ, показати мрії, на
строї та прагнення дійових осіб.
Моє доведення (+ історичний ф а к т)______________________________________________

Доведення. На слова А. Малишка написано понад сто музичних творів композито
рами О. Білашем, Платоном та Георгієм Майбородами, Л. Ревуцьким та іншими. Це,
передусім, «Пісня про рушник», «Учителька», «Київський вальс», які стали народними,
принесли їх автору заслужену славу.
Неперевершена краса природи та повінь людських почуттів, освячених коханням, лі
ричні спогади про батьківський дім і філософічні міркування про сенс людського ж ит
тя — такий тематичний діапазон пісень А. Малишка.
Доведення (+ історичний факт). Творчість Лесі Українки асоціюється з українською
піснею, вона сповнена музики й кольорів, бо саме її ж иття було пов’язане з музикою.
Жорстока доля обділила обдаровану дівчину здоров’ям, змусивши вести з 12 років тяж 
ку й безперервну 30-річну війну за ж иття, але не озлобила її, не зменшила душевної
щедрості, а навпаки, зробила чутливішою до людської біди, жертовно відданою в дружбі
й любові. Усі, хто чув гру Лесі, відчували талант, та й сама вона вбачала в музиці своє
покликання. Її улюбленими композиторами були Шопен і Шуман, Шуберт і Чайковський, Лисенко і Бетховен.
Якби мені достати струн живих,
Якби той хист мені, щоб грать на них,
Потужну пісню я б на струнах грала,
Нехай би скарби всі свої зібрала,
Т і скарби, що лежать в душі на дні...
Моє доведення (+ приклад з літератури)_________________________________________

Доведення (4* приклад з художньої літератури). Любов Івана Іскри, аристократа не
лише за походженням (він син гетьмана Остряниці), а й аристократа по духу, до Марусі
в романі Ліни Костенко «Маруся Чурай» засвідчила рідкісну глибину і масштабність
його мислення — він дуже точно розумів призначення талановитого митця, його вагу для
суспільства, виділеність з-поміж інших.
Ця дівчина не просто так, Маруся.
Це — голос наш. Це — пісня. Це — душа.
Коли в похід виходила батава, —
Її піснями плакала Полтава.
Що нам було потрібно на війні?
Шаблі, знамена і її пісні.
Мій висновок___________________ ___ __

шшшттшзт
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Спростуйте або доведіть висловлю вання Л ін и Костенко:
«Людина нібито не літає...
А крила має!»
Вступ + теза. Дитячі мрії... серйозні й несерйозні, реальні й нереальні. Дуже добре,
коли у маленької людини є мрія, до якої вона прагне. «Людина без мрії, що птах без
крила», — говорить народна мудрість.
Л. Костенко — співець людської окриленості, тобто наснаги до життя і творчості, тих
рис, що визначають Людину: правдивості, щирості, щедрості, віри, надії, любові.
Моя позиц ія___________________________________________________________________

Доведення (+ історичний факт). У свідомість сучасників і нащадків Григорій Сково
рода увійшов як народний вільнодумний філософ, як мандрівний учитель життя. Висока
освіченість не віддаляла його від простого народу, він прагнув бути «чорною сковородою,
що пече білі млинці». Тому і твори свої найперше адресував тим, хто жив під солом’яною
стріхою, вбачаючи у цьому сенс свого щастя і призначення на землі.
Волю як першооснову щастя Г. Сковорода ідеалізував не лише у творчості, а й
у ж итті. Уникаючи будь-якої залежності від суспільства, місця й обставин, що могли
б уярмити його свободу, він у товаристві пса ходив від села до села, не маючи з собою
жодного добра, окрім кількох книжок. Чи мав він крила? Без сумніву! Адже улюбленим
і шанованим птахом мудреця був лелека — єдина нелюдська істота, що доглядає своїх
батьків у старості.
Моє доведення (+ приклад з літератури)_________________________________________

Мій висновок

154 | Митець, цого завдання, реалізація

Побудуйте власне висловлю вання, розкриваю чи думку О. Гончара:
Кораблі! Ш икуйтесь до походу!
М рійництво! Ж аго моя! Ж иви!
В океані рідного народу
Відкривай духовні острови!

( ______ слів)
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Тема 7. Рідний край, природа (екологія)

шетшжяшш

Леся Українка «Лісова пісня»
Г. Сковорода «Гей, поля, поля зелені»,
«Ой, пташино жовтобока»
Остап Вишня «Мисливські усмішки»
0. Довженко «Зачарована Десна»
1. Драч «Чорнобильська мадонна»
Б. Грінченко «Олеся»
В, Симоненко «Грудочка землі»
В.Сосюра «Весняний сад, квітки барвисті...»
-

■

Критичне мислення — таке мислення, яке харак
теризується вмінням самостійно і незалежно роз
глядати, аналізувати, оцінювати щось або когось.
Проводити аналогії — зіставляти, порівнювати.

..
іН-,

У світі немає жодної рослини, яка б не мала цілющої сили. Відомий лікар Парацельс у XVI столітті писав:
«Проти кожного захворювання росте своя трава. Ваші луки і пасовища повинні стати вашими аптеками.
Весь світ — одна гігантська аптека». Народні цілителі та знахарі йшли на луки, у степ, у ліс з добрими на
мірами — допомогти людині подолати хворобу. Корисні рослини збирали з примовляннями, молитвами,
вибаченням і подякою Богу за майбутню допомогу.
Е с е « З ч и м м и п р и й ш л и у т р е т є т и с я ч о л іт т я ?
(Е к о л о г іч н і про блем и )»

Вступ. Ми народилися у другому тисячолітті. З чим прийшли у нове, третє? Чор
нобиль, спустошені землі, забруднене повітря, вигорілі ліси на величезних територіях,
нестача питної води тощо.
Теза. Діяльність людини набула таких форм і такого розмаху, що виникла реальна
загроза для України, для людства, для всього живого на Землі.
Доведення. Ми іноді забуваємо мудрі слова Г. Гейне: «Наче великий художник, при
рода возвеличує дух і тіло людини». Я к ставиться до природи людина? На землі знищено
сотні видів рослин і тварин, птахів та риб, триває планомірна самоліквідація людства.
Моє доведення________________________________________________________________

Доведення. Яку воду ми споживаємо? Чи не тут криється причина багатьох хвороб?
Учені вважають за краще озонування води, бо від хлорування утворюється шкідлива
сполука діоксидіві
Моє доведення________________________________________________________________

Рідний край, природа (екологія)

Доведення. У сі знають, як багато шкоди завдає вирубка лісів, особливо на берегах
річок, осушування боліт, створення штучних водосховищ. Посади деревце, розчисти дже
рельце — ось завдання кожного. Пригадаймо, як говорив М. Т. Рильський, мріючи про те,
Щоб росли ми, щоб цвіли ми,
Щоб садами, ще й рясними ’
Цвів навколо вільний світ.
Моє доведення__________________________________________________________________

«Собор» — один із перших творів у літературі X X століття з екології в широкому
розумінні слова — це і збереження архітектурних пам’яток, і народної пісні, і душі
людської — а це чи не найголовніше в ж итті народу. О. Гончар торкається найболючі
ших проблем у сучасному ж итті, він засуджує цинізм, кар’єризм, байдужість до краси,
жорстокість. У назві роману втілені не тільки поняття споруди — святого храму, але й
святого храму душі людської. Червоною ниткою через увесь твір проходить думка про
збереження собору душі.
Висновок. Не можна допустити, щоб люди спрямували на своє власне знищення ті
сили природи, які вони зуміли відкрити та підкорити. Що ж потрібно для цього? Перш
за все — екологічне виховання, ч ітк і суворі закони, які передбачали б відповідальність
за будь-яку дію, що завдає шкоди. Нам пощастило жити у третьому тисячолітті. Та чи
подаруємо ми шанс четвертому?
Мій висновок___________________________________________________________________

Рідний край, природа (екологія)

КРОК 93
Спростуйте або доведіть висловлювання Платона Воронька:
Мов кревний брат, я буду захищ ати
Зелений рід — берізку чи ліщину...
Так, як дітей боронить рідна мати,
Так, як солдат боронить Батьківщ ину.
В сту п _______________________________________________________________

Доведення. Чому страшенно стомлений службою, активною громадською роботою Ми
хайло Коцюбинський пише твір, де основними героями стають сили природи, птахи,
почуття? Мабуть, через те, що людина, як стверджував майстер, дитя природи і боляче
переживає порушення зв’язків із нею. Новела «ІігЬегтегго» — суцільний пейзаж. Прогу
лянки в поле, споглядання загадкового навколишнього світу відновлюють сили, проника
ють у душу, наповнюють оптимізмом, радістю змін.
Доведення (4- історичний факт). У наш час виник термін «ландшафтотерапія» — л і
кування красою природних пейзажів. Медики помітили, що хворі, які постійно милу
вались чудовими краєвидами, швидше одужували і зміцнювали свою імунну систему.
Встановлено, що навіть двадцятихвилинне споглядання рослин знижує кров’яний тиск,
знімає головний біль, поліпшує роботу серця, заспокоює нервову систему. Люди отри
мують справжню насолоду, спокій і гарний настрій від перебування на природі. Ж иття
не терпить одноманітності, яке пригнічує людину. Краса рідних неповторних пейзажів
дозволяє людині усвідомити себе частинкою природи, приєднатись до неї і прикипіти
серцем до України.
Моє доведення (+ приклад з літератури)________________________________________

Доведення. Людське життя із самого свого зародження пов’язане з рослинним світом.
З давніх-давен рослини були нашими вірними супутниками і помічниками.
У наш час з усіх куточків планети лунають голоси вчених, які з тривогою попере
джають про значне збіднення рослинності в різних країнах. У флорі Європи охорони пот
ребує кожен п’ятий вид. Відомий англійський вчений Д. Даррел дуже влучно сказав, що
«знищення будь-якого виду — це злочинний акт, рівнозначний знищенню неповторних
пам’ятників культури, таких, як картини Рембрандта чи Акрополь». Людське творіння
можна відновити або створити нове, а живі істоти — ніколи.
Висновок. Отже, виявляється людині, царю природи, ще далеко до розуміння справж
ньої істини буття, і, мабуть, праві були наші предки, котрі жили в злагоді з усім світом
і не поспішали втручатися в його таємні процеси. То, можливо, людству слід прислухати
ся до заклику француза Руссо: «Назад до природи!». Людина має зрозуміти, що вона не
володар природи, а її невід’ємна частка. Може, тоді перестануть траплятися екологічні
катастрофи такі, як, наприклад, Чорнобильська.
Мій висновок_______________ ________
______________ _______________________
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Спростуйте або доведіть висловлю вання Володимира Підпалого:
Коли мене питаю ть: «Любиш ріки,
річки, і річечки, і потічки?» —
відмовчуюсь: вони в мені навіки,
а для мого народу на віки...
Вступ. Багатства рослинного світу природа створювала мільйони років. І якщо порів
няно недавно людина користувалася лісом за принципом: зрубаю дерево — виросте нове,
то нині такий підхід може призвести до біди.
________
Моя те за __________________________ _____________

Доведення. Природа знайшла широке відображення в художній літературі, долаючи
простір від душі автора до серця читача. Природа — невід’ємна частина твору «Лісова
пісня» Лесі Українки й займає у ньому одне з основних місць, вона тісно пов’язана
з життям народу і фантастичних істот, з їх долею. Відчуваючи красу рідної природи,
чудово розуміючи її, поетеса створює прекрасні пейзажні малюнки.
Моє доведення_________________________________________________________________

Доведення. Ліричний герой поезії «Тиха елегія» мовчить, коли його питають про лю
бов до Батьківщини, адже її він доводить усім своїм життям, але він не здатний навіть
припустити, що колись забуде рідний край. «Кричить» він цитатою з Тараса Шевченка
«однаковісінько мені».
Я к людина свого часу, як представник просвітительської ідеології Г. Сковорода вибу
довує свою філософію на вченні про «природну» людину і шляхи досягнення нею щастя.
У природі, перед Богом, на його думку, всі люди рівні.
Максим Рильський змальовує мандрівного мудреця у гармонії з природою, що навіки
увійшов у людську пам’ять і залишився зразком духовної досконалості:
Благословенні ви, сліди,
Не змиті вічності дощами,
Мандрівника Сковороди
З припорошілими саквами,
Що до цілющої води
Простує, занедбавши храми.
Моє доведення (+ приклад з літератури)_________________________________________

Мій висновок
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КРОК 95
П о б у д у й те в л а сн е в и сл о в л ю в а н н я , р о зк р и в а ю ч и д ум ку В . С о сю р и :
«Л ю б и с в ій к р а й ,
В сю д уш у со л о в ’їн у ,
І се р ц я ж а р йом у відд ай»

Вступ + теза

Доведення. Від того, якою буде рідна земля, залежить і доля людини — щаслива чи
трагічна. Непомітна трудівниця у поемі «Прометей» Андрія Малишка своєю любов’ю до
землі, звитяжною працею для людей підіймається до рівня Прометеєвого подвигу, відда
ючи їм усе життя, щоб доля їхня була щасливою. Велич створеного людськими руками
на землі така, що їй дивуються навіть ближні й дальні планети, а для чесної трудящої
людини це не подвиг, а просто сенс життя — бачити свою рідну землю вільною, щасли
вою, багатою:
Я радуюся, множачи життя
У вічному блакитному розгоні,
Коли земля, рожева, мов дитя,
До уст моїх кладе свої долоні.
Моє доведення (+ приклад з літератури)_______________________________________

У драмі-феєрії Лесі Українки є дещо таке, що сьогодні звучить особливо гостро — це
трагічна тема відносин людини з природою. Головні герої «Лісової пісні» — це пред
ставники людства та природи. Лукаш — простий селянин, представник людського світу.
Мавка — дитина природи, лісова дівчина, яка закохується в Лукаша та йде до нього
жити, залишаючи ліс, у якому пройшло все її життя, йде до нього, незважаючи на те,
що вся природа проти цього. Її дідусь Лісовик попереджає Мавку, що люди жорстокі,
погано ставляться до природи, що вони ніколи не зможуть прийняти її за свою. Велику
роль у «Лісовій пісні» відіграє природа. Ліс «реагує» на всі переживання Мавки, на її
душевний стан. Мавці добре — і ліс прокидається, на деревах розпускаються бруньки;
Мавці тяжко від розлуки з Лукашем — і «...все покривається протяглим сумним вовчим
виттям... Безлистий ліс ледве мріє проти попелястого неба чорною путиною, а далі по
узліссі снується розтріпаний морок». Ліс, з одного боку,— всеперемагаючий природний
початок, і ліс,—крихкий беззахисний світ, який немов кричить: «Захисти мене, не чіпай
мене! Збережи мене!». У творі ліс — це джерело творчості, краси.
Доведення. Марко Вовчок довела свою щиру любов і відданість рідному краю тим, що
виступила в літературі саме в розпалі боротьби за ліквідацію кріпосництва, по-новому
поставила і розв’язала традиційну селянську тему. Новаторство «Народних оповідань»
полягало в тому, що письменниця йшла своїми самобутніми шляхами не тільки у відборі,
узагальненні, ідейному трактуванні життєвого матеріалу, а й у художній його організації
(форма викладу, особливості композиції, прийоми творення образів, фольклорно-розмовна
основа стилю).
Моє доведення (+ історичний ф ак т)______________________________________ ______

Мій висновок

Рідний край, природа (екологія)

і ПРАКТИКУМ
Н Н М Н Н Я К ІИ

Побудуйте власне висловлю вання, розкриваючи думку Ж . Кусто:
«Раніше природа лякала людину, а зараз навпаки»

(______ слів)
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КРОК 96

Тема 8. Родина, сімейне виховання
І. Котляревський «Наталка Полтавка»
Т. Шевченко «Катерина»
Леся Українка «Колискова»
І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім'я»
В. Стефаник «Камінний хрест»
Ю. Яновський «Вершники»
В. Симоненко «Лебеді материнства»
О.
Коломієць «Дикий Ангел»
- «СКАРБничка»
і V * 1!» * ^

'

У нашім раї на землі
Нічого кращого немає,

Як тая мати молодая
3 своїм дитяточком м а л и м , (Т, Шевченко)

Ти у світ іди,
Милий синочку,
Ти усе спізнай —
1билиночку,

Тоді з світом ти
Порівняєшся,
В добрі-розумі
Закупаєшся (С. Руданський).

«Як хто посіє в юності, так пожне в старості. Дотримуйся в юності тверезості й непорочності» (Г. Сково
рода).

«Батьки і діти» по-українськи
В сту п + теза.

Доведення (+ істо р и чн и й ф а к т). Природа створила чудову цілющу рослину, а народ
пов’язав із нею багато легенд і повір’їв. Квітки мати-й-мачухи радісно всміхаються весня
ному сонцю золотисто-жовтими голівками. Листочки з одного боку вкриті сірим пушком,
з другого боку — темно-зелені, гладенькі. Вони проростають після того, як одцвітуть кві
точки, щоб не заступити їм сонця. Тому й назву отримали — «мати». А зворотнім боком
пригорни до себе листочок — холод пройме. Це — мачуха.
Доведення (+ приклад з літератури). Не схожі ні за зовнішністю, ні за поведінкою, ні
характерами герої повісті Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» складають одну родину.
Вони нерідко виступають скривдженими і водночас винними, бо життя людське зале
жить від взаємодії в багатьох непростих ситуаціях. Нечуй-Левицький піднімає ширму
над життям сімейства, де піклування одне про одного сприймається як щось надзвичайне,
а душевна черствість, грубість — як нормальне явище. Такі сім’ї трапляються в ж итті
нечасто, але риси Кайдашів властиві багатьом.
Доведення (4- приклад з літератури). Традиційно в Україні діти називали своїх бать
ків на «Ви». Така форма диктувалася високою повагою до найближчих людей. Нею ко
ристувалися навіть тоді, коли старші були відсутні, позаочі. Згадаймо художні твори,
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фольклорні матеріали, пісні. У них чимало звернень саме такого характеру, наприклад, у Лесі
Українки: «Ладнайте, мамо, нам харчі в дорогу!». Це був вияв високої поваги.
Поєднання задушевних інтонацій, загальнолюдської теми материнської любові, тра
диційного народнопоетичного мотиву чекання сина поет відтворив у «Пісні про рушник»
(«Рідна мати моя»):
Я візьму той рушник, простелю наче долю,
В тихім шелесті трав, в щебетанні дібров.
І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю,
І дитинство, й розлука, і вірна любов.
Поет говорить насамперед про материнську любов, від якої немає у світі нічого святі
шого. А . Малишко змушує кожного згадати своє дитинство, молоді л іта, прощання
з отчим порогам і матір’ю, відтворити і біль розлуки, і передчуття майбутніх незвіданих
доріг, і материнську тривогу за долю дитини. Матір вірить у щасливу долю свого сина,
тому дарує вишитий нею рупщик, що символізує життєву дорогу людини і материнське
благословення.
Мос доведення (4- приклад з літератури)__________________________________________

Висновок. За материнськими заповітами діти вчаться йти по «найперших на землі
стежках», як сказав Микола Сингаївський, зростають роботящими й щирими. Батьки
навчають дітей іти життєвою дорогою з піснями, оберігати мир, спокій у власній душі та
не робити зла ближнім.
Скільки б нам не було років, завжди будуть потрібні кожному родинне тепло, ласка,
чуйність. Вклонімося ж матусі, її внутрішній красі, сердечній доброті, подякуємо бать
кові за щиру пораду, дружню підтримку. «Погода в домі» може бути різною, але Роди
на — вічна, незмінна цінність!
Мій висновок____________________________________________________________________
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КРОК 97
Побудуйте власне висловлю вання, розкриваючи думку М иколи Вінграновського:
Спи, моя дитинко, на порі.
Т ін і сплять і сонна яворина...
Т а як небо в нашому Д ніпрі,
Т ак в тобі не спить хай У країн а.
Вступ + теза. Чудові, чарівні і неповторні роки дитинства, коли стоїть над ліжечком
матуся й оберігає дитину від усіх бур та тривог світу. Тоді життя — казка з чарівними
рожевими лебедями. Будь-яка колискова пісня передає любов і турботу батьків. Особ
ливість колискової Миколи Вінграновського полягає в тому, що він нерозривно поєднує
майбутнє дитини та рідної землі.
Але діти виростають, ідуть у широкий світ, де їх чекають і кохання, і розчарування,
і небезпеки. Я к далеко б не були від рідного дому сини й дочки, за ними завжди «будуть
мандрувати очі материнські», як добрі янголи-охоронці. Тому все можна вибрати — дру
га, дружину, однодумця, не можна вибирати лише рідну матір та Батьківщину.
Доведення. Мене навчила мати ще колись:
— як виростеш, моя мала дитино,
То мудрим будь і мужнім будь в ж итті. —
Скупі два слова. Нелегкі два слова (А. Малишко).
Поезія щира, задушевна, мелодійна, недаремно покладена Бона на музику. І відобра
жає глибокі патріотичні почуття, у яких любов до матері й до Батьківщини зливаються
в одне ціле.
Моє доведення_____________________________________________ ____ _______________

Доведення (+ приклад з літератури). Микола Хвильовий на початку X X століття поновому розкрив споконвічну суперечку обов’язку громадянського й синівського. Стомле
ний герой шукає спокою на старечих материнських долонях, підкреслюючи: «Я — чекіст,
але я і людина». Між двома началами розривається душа бунтівного сина: Андрюша й
матір, Тагабат — людина, з холодним розумом і з каменем замість серця. Безвихідь..
«Тоді я закинув руку на шию своєї матері й притиснув її голову до своїх грудей. Потім
підвів маузера й нажав спуск на скроню». В ім’я революції, в ім’я дороги до загірних
озер невідомої прекрасної комуни Син мусив застрелити Матір. І себе? Бо чим тепер
відрізняється від дегенерата, чим жити, якщо розстріляно душу?
Моє доведення (+ історичний ф а к т)_____________________________________________

Мій висновок
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ПРАКТИКУМ
Побудуйте власне висловлю вання, розкриваючи думку А М алишка:
Т а де б не ходив я в далекій дорозі
В чуж ім чи у ріднім краю
Я згадую вогник у ти хій тривозі
і рідну хатину свою...

( ___________ сл ів )

Родина, сімейне виховання

165

Тема 9. Традиції, цінності
П. Воронько «Пахне хліб»
Д. Білоус «Хліб і слово»
Г. Сковорода «Бджола та Шершень»
П. Загребельний «Роксолана»

Вдячність хлібові
Вступ + теза. Пам’ять — нескінченна книга, у якій записано все: і життя людини,
і життя країни.
Доведення (+ приклад з літератури).
Ти мене з дитинства підіймала,
Хліб дала з піснями солов’я,
Відвела доріг мені немало,
Земле, зореносице моя!
Для чого земля, коли немає на ній щасливої людини? Для чого людина, коли у неї
немає рідної землі-батьківщини, якій вона віддає всю свою снагу, працю?! Доля людини
тісно пов’язана із долею землі, яку треба прикрашати, збагачувати своєю невтомною
працею, любов’ю. Якщо перегорнути усі 10 томів творчого доробку А. С. Малишка, то
переважають твори, у яких розкривається ця тема.
Доведення. Страшно навіть через півстоліття ступати болючими стежками пам’яті про
небачений у світі голодомор, який стався на благословенній землі нашого квітучого краю.
Житницею називали Україну впродовж багатьох століть, але, по-хижацьки грабуючи її,
не давали жити. Через те й була наша Україна вбогою та знедоленою, як шевченківська
Наймичка, хоча й сильною духом.
Тоді дурні Грицьки і Опанаси
Вмирали, як у зливу комарі,
Тоді по селах їлось людське м'ясо
І хліб пекли з розтертої кори.
Так писав про ті страшні 30-ті роки X X століття український поет Юрій Клен у поемі
«Прокляті роки».
Моє доведення_________________________________________________________________

Доведення (+ історичний факт). Відома українська художниця Катерина Білокур за
лишила нащадкам неперевершені картини, що були визнані у світі. Одним із чудових
полотен є «Цар-колос», над яким Катерина Білокур працювала у повоєнні роки.
У центрі картини — налиті стиглим зерном колоски жита, пшениці, ячменю й вівса
на червоному тлі. До них тягнуться троянди й півонії, бузок, безсмертники, хризантеми
й кручені паничі. Символічно, що художниця зображує квіти, які ростуть у різні пори
року. Цим майстриня передає на полотні думку про значущість хліба в ж итті людини,
а також вдячність і шану всього сущого на землі його величності Хлібові.
Моє доведення (+ історичний ф а к т)_____________________________________________

Мій висновок

Іб Г І

Традиції, цінності

Побудуйте власне висловлю вання, розкриваючи думку Бориса О лійника:
Віддай усе, що взяв, і освятись.
Щ е більше, ніж узяв, зумій віддати...
С то їть на видноколі світла мати —
У неї вчись.
Вступ + теза. Повага до старших, батьків завжди вважалась в українців рисою, при
таманною справжній людині. Вірш П. Воронька «Школа батьків» — щире слово вдячного
сина батькові й матері, які вчили дитину найголовнішому в житті — праці й любові до
пісні:
Привчав мене батько трудитись до поту,
А мати — любити пісні.
Спасибі вам, рідні, за щиру турботу,
Наука згодилась мені.
Доведення. Є багато загальновживаних висловів, над якими слід замислитися кожній
людині, що вважає себе дорослою. До таких належить і вислів: «Що люди скажуть?».
Відповідь можна знайти в народній моралі. Хіба ж ми не чули з дитинства, що треба
чинити по совісті? Перед тим, як зробити якийсь непевний крок, батьки привчали нас
замислитись: що люди скажуть? Переконували, що треба чинити по совісті, застерігали
від порушення моралі. Норовливій дитині могли сказати: «Ти б посовістився перед Богом
і людьми».
Поняття про сумління закладено у мові, у словах. Доброзичливець — той, хто бажає
добра. Злочинець — чинить зло людям. Моральні настанови дають нам і біблійні заповіді:
«Не вбий, не вкради, шануй батька свого і матір свою». Протягом багатьох віків вони
є скарбницею етичного і морального досвіду людства. А скільки життєвої мудрості міс
тять народні прислів’я: «Сумління — найкращий порадник», «Добре ім’я — найкраще
багатство». Якщо глибше замислитися над мудрістю цих настанов, дотримуватися їхніх
приписів, то не було б місця в суспільстві такому ганебному поняттю, як бездуховність.
Моє доведення (+ історичний ф а к т)_____________________________________________

Доведення (+ приклад з літератури)

Доведення. У кожної людини слово «собор» викликає свої особливі асоціації.
Комусь уявляється служба в храмі, комусь — блиск хрестів на башнях у надвечір’ї,
комусь — велична панорама міста із злотоверхими церквами. У сі ці уявлення суто індиві
дуальні, але є між ними спільна риса — відчуття величі і неповторності. Доля кожного
з персонажів роману 0. Гончара більшою чи меншою мірою пов’язана із цією спорудою.
У ставленні до цієї архітектурної пам’ятки розкриваються характери людей кількох по
колінь. Адже собор — це не просто згадка про минуле, це історія цілого народу, його
традицій, його культура, його сучасне і майбутнє. Це розуміє більшість героїв твору. Для
Віруньки, для Івана й Миколи Баглаїв, для Ізота Лободи, собор — жива істота, яка уособ
лює безсмертя цілого народу. «Можна прожити і без собору, і без пісні, без Рафаеля. Без
усього можна, на чому висять охоронні таблиці і на чому їх нема — стверджує Микола.
____
____________________
Мій висновок_________________________

Традиції, цінності

Тема 10. Українська жінка
І. Котляревський «Наталка Полтавка»
Г. Квітка-Основ'яненко «Маруся»
Т. Шевченко «Катерина»
0. Кобилянська «Царівна»
М. Вовчок «Горпина», «Козачка»
В. Винниченко «Зіна», «Контрасти»
Л. Костенко «Маруся Чурай»
П. Загребельний «Роксолана»

; ТИ — ОСО

І.СТЇСТЬІІІ

Писати есе надзвичайно корисно, оскільки це дозво
ляє автору навчитися:
— чітко та грамотно формулювати думки;
— структурувати інформацію;
— використовувати основні категорії аналізу;
— виділяти причинно-наслідкові зв'язки;
— ілюструвати поняття відповідними прикладами;
— аргументувати свої висновки;
— володіти літературною мовою.

Берегині родинної оселі
Вступ + те за _____________________________________

Доведення (+ історичний факт). Українська жінка за часів козаччини була вірним
і надійним спільником свого чоловіка, а найбільший внесок вона зробила для козацтва,
виконуючи роль Берегині родинної оселі. Берегиня — найстаровинніша богиня добра
і захисту людини від усякого зла.
Минуло від часів козаччини більше трьох століть. За цей час доля української жінки
пройшла тяж кі випробування: кріпацтво, війни, голод, репресії... Але не втратила вона
такі риси духовної краси, як доброта, милосердя, щедрість, вірність, працелюбність, до
тепність, веселість, співучість. Придивіться уважніше до будь-якої дівчини чи жінки, ви
побачите, що в кожній із них живе Роксолана і Маруся Чурай. У поєднанні з працелюбством та душевною красою українська жінка перетворювалась на золоторуку господаркучарівницю. Ця риса жінки вважалась з давніх-давен в Україні провідною. Ось як про це
співається в одній із колядок:
У нашого господаря гарна жінка:
Раненько встає, по двору походжає,
По двору ходить, як зоря сходить,
По дрова пішла — золота внесла,
По воду пішла — мед-вина внесла.
Моє доведення (+ історичний ф а к т)______________________________________________

Доведення (+ приклад з літератури). В. Винниченка цікавить загадка жіночої душі,
психологія настроїв, почуттів. Він створив образ жінки, який бачив сам, і дуже йому
хотілося, щоб й інш і бачили ж інку саме такою, бо у ній зовнішня краса поєднується
з духовним благородством, а випромінюють вони світло, тепло, оптимізм.
Мала проза В. Винниченка — це понад 100 оповідань. І в цьому жанрі новатор зумів
майстерно поєднати українські та європейські традиції. Зокрема, в багатьох оповіданнях,
крім традиційних проблем, письменник розв’язує проблему жінки як особистості. Якщо
у творах його попередників жінку було змальовано приниженою, переляканою, позбавле
ною права на самоповагу, то в оповіданнях Винниченка бачимо зовсім новий погляд на
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жінку: жінка і світ, жінка і мораль, краса як мірило цінності особи. Він примушує всіх
по-новому подивитися на місце жінки в якісно оновленому суспільстві,
У Володимира Винниченка вимальовуються жінки, на перший погляд, зовсім прості,
звичайні, але майстерність письменника очевидна, бо вміє виділити в описі зовнішності
те головне, що створює неповторну красу і привабливість: «.:.на ту красу, що не б’є
в вічі, що на перший погляд ледве примітна, а тільки в неї вдивившись, можна впиться
й очима, й серцем, всєю істотою. То була краса, що виховується тільки на Україні...».
Дівчата у Винниченкових оповіданнях не монументальні, духовно замкнуті та не
приступні, у них зовнішня краса поєднується з природною щирістю, душевністю, і сама
дівчина вражає своєю цілісністю, юнацьким запалом, енергією.
Моє доведення (+ приклад з літератури)________________________________________

Мій висновок
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ПРАКТИКУМ
Побудуйте власне висловлювання, розкриваючи думку Т . Г. Ш евченка:
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі.

( ______ слів )
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Частина 1. Завдання з української мови (1-36)
(1) Глухо стукотіли копита по задубілій землі, що вже де-не-де почала вкриватися
білим пухнастим килимом. (2) Голосів не чулося. (3) Попереду їхав атаман — неви
сокий присадкуватий чоловік років п ’ятдесяти. (4) У всій його поставі відчувалася
владна вдача, глибокі чорні очі світилися розумом, карбоване зморшками, лице вида
вало нелегкі роздуми. (4) Він сидів, як улитий, на вороному красені. (6) Зіновій-Богдан Хмельницький, так кликали цього чоловіка, тепер з власної волі став вигнанцем.
(7) Ще донедавна він був сотником Чигиринського полку реєстрового козацького війська
й вірним слугою короля й Речі Посполитої. (8) Втративши надію на закон і справедливість
у лядській державі, він кинув усе набуте і разом з товаришами подався шукати свою
долю на Запорожжя.
(За О. Пахучим)
1. Орфографічна помилка є у слові:
A) атаман;
Б) присадкуватий;
B) нелегкі;
Г) донедавна
2. Прийменник ужитий у фрагменті:
A) «...що вже де-не-де почала вкриватись...» (1)
Б) «Попереду їхав...» (3)
B) «Ще донедавна він був сотником...» (7)
Г) «...разом з товаришами подався шукати...» (8)
3. У цьому тексті шляхом переходу з однієї частини мови в інш у утворене слово:
A) по задубілій землі (1)
Б) на вороному красені (5)
B) реєстрового козацького війська (7)
Г) кинув усе набуте (8)
4. Пунктуаційну помилку допущено в реченні:
A) першому;
Б) третьому;
B) четвертому;
Г) п’ятому.
5. Вставна конструкція наявна в реченні:
A) першому;
Б) третьому;
B) четвертому;
Г) шостому.
6. Обставина мети, виражена інфінітивом, є в реченні:
A) першому;
Б) четвертому;
B) шостому;
Г) восьмому.
7. Складним безсполучниковим є речення:
A) перше;
Б) четверте;
B) шосте;
Г) восьме.
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Оберіть одну правильну відповідь із п'яти варіантів (8 -2 3 )
8. Звуків менше, ніж букв, у кожному слові в рядку:
A ) джерело, нянька, надземний, шістсот;
Б) в’юнець, дзеркало, підживлення, суцвіття;
B) віддати, дзенькіт, лялька, навчишся;
Г) жменька, малюють, розбуджу, обличчя;
Д) весілля, сльоза, віддаю, розрісся.
9. На місці пропуску пишеться і в кожному слові в рядку:
A) нач...пляти, бдж...лка, щ...риця, нег...дник;
Б) щ ...тка, зач...ска, вч...нок, х и тр ість ;
B) ч ...плятися, щ...льний, ч...малий, к...лочок;
Г) надвеч...р’я, оч...кування, ущ...льнений, г...лка;
Д) щ ..,чка, ч...ткий, ущ ...пливий, заг...бель.
10. У кожному випадку власна назва береться в лапки в рядку:
A ) пісня Два кольори О. Білаша, футбольна команда Чорноморець;
Б) журнал Народна творчість та етнографія, порт Іллічівськ;
B) Видавництво Наукова думка, навчався на факультеті міжнародних економічних
відносин;
Г) кінофільм С. Параджанова Т ін і забутих предків, побачили Золоті ворота;
Д) сузір’я Велика Ведмедиця, станція метро Либідська.
11. Спрощення позначається на письмі в кожному слові рядка:
A ) корис...ний, ус...ний, щас...ливий, контрас...ний;
Б) швидкіс...ний, радіс...ний, облас...ний, наїз...ник;
B) зліс...ний, кількіс...ний, пес...ливий, чес...ний;
Г) піс...ний, якіс...ний, зап’яс...ний, віс...ник;
Д) піз...ній, захис...ник, улес...ливий, ш іс...сот.
12. У кожному слові ставиться апостроф у рядку:
A) В...єтнам, Сант...яго, С...єрра-Леоне;
Б) Сирдар...я, Н...ю -Йорк, Танган...їка;
B) Рив...єра, Кордил...єри, П...ємонт;
Г) Амудар...я, Рейк...явік, В...єнтьян;
Д) Л...ЄЖ, Ам ...єн, Болон...я.
13. На місці пропуску пишеться -е- (-є ) у кожному слові у рядку:
A) насінн...очисний, дощ...мір;
Б) тисяч...літній, гірнич...розвідувальний;
B) яйц...подібний, овоч...переробний;
Г) ж иттєдайний, груш...подібний;
Д) меч...носець, вуж...подібний.
14. Фразеологізм входить до складу присудка в реченні:
A ) У нього батько дуже суворий та й важкий на руку.
Б) Власникові крамниці дістається левова частка прибутку.
B) Він погодився це зробити без зайвих слів.
Г) Нарешті юні артисти виконали свій коронний номер.
Д) Ти працюєш як мокре горить.
15. Кожна відмінкова форма іменника записана правильно в рядку:
A) кілька статей, усіх суддей, багато прислів’їв;
Б) ш ість кілограмів, рожевих пелюстків, двоє селян;
B) п’ять доповідей, шість громадян, десять апельсинів;
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Г) ваших облич, вісім місць, двадцять гривнів;
Д) усіх автомобілів, нових роялей, десять мандаринів.
16. У сі слова утворені суфіксальним способом у рядку:
A ) березовий, поселення, відновити;
Б) кімнатний, заробіток, округлити;
B) стінний, переписування, чорноземний;
Г) сільський, посилити, запозичування;
Д) скелястий, облаштування, усиновити.
17. Треба писати закінчення -а(-я) в усіх іменниках рядка:
A ) нуль цілих і три десяті відсотк..., два з половиною кілограм...;
Б) шість цілих і чотири десяті грам..., сорок два примірник...;
B) нуль цілих і дві десяті сантиметр..., обидва учн..,;
Г) сім цілих і вісім сотих кіловат..., півтора кілометр...;
Д) десять цілих і чотири десяті міліметр..., двадцять три гектар...
18. Кожна відмінкова форма іменника має закінчення -ах(-ях) у рядку:
A ) допомогли люд..., віддали сусід..., літали по орбіт...;
Б) розвозили по бригад..., ходили по музе..., подарували сестр...;
B) плавали по озер..., бігали по грядк..., їздили по м іст...;
Г) розклали по полиц..., розставили по кім нат..., запропонували лікар...;
Д) розмістили по вагон..., розказали діт..., читали по склад... .
19. У родовому відмінку однини мають закінчення -у(-ю) всі іменники рядка:
A ) мед, завод, Китай, степ, принтер;
Б) живопис, театр, Крим, конфлікт;
B) район, наступ, стиль, мольберт;
Г) волейбол, банк, радіус, кілометр;
Д) граніт, університет, Кіровоград, переклад.
20. Правильним є твердження:
A ) у прикметниках неньч...н, Гал...н, Марус...н на місці пропуску пишеться одна
й та ж буква;
Б) прикметники істор...чний, клас...чний, академ...чний пиш уться з суфіксом
-ичн-;
B) у прикметниках гордовитий, грошовитий, солонуватий на місці пропуску пи
шеться одна й та ж буква;
Г) серед прикметників Парасчин, Мелащин, Явдощин є записані неправильно;
Д) кожний з прикметників у парах подружка — подружчин, лисичка — лисичкин,
мишка — мишчин записаний правильно.
21. Присудок виражений дієсловом наказового способу в реченні:
A ) Ти, темна хмаро, не затьмариш нам сонця!
Б) Поспіш іть на допомогу вашим друзям!
B) Відпочинете з дороги, а потім ми поговоримо.
Г) Прослав би килим їм під ноги.
Д) Поплаваєте разом, попірнаєте.
22. Активні дієприкметники записані в рядку:
A) тертий, запізнілий, виплеканий;
Б) змерзлий, обговорений, звитий;
B) застарілий, вишитий, позеленілий;
Г) засмаглий, скреслий, сяючий;
Д) задубілий, пожовклий, розгорнутий.
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23. Правильно визначений тип складносурядного речення:
A) По південних схилах і на падях сніг був туго збитий, і це всіх тішило (/. Ба
гряний). — складносурядне розділове речення
Б) Не знайшли чай, чи ліньки було шукати (/. Багряний). — складносурядне єдналь
не речення
B) Вона прийшла непрохана й неждана, і я її зустріти не зумів (В. Симоненко).
— складносурядне розділове речення.
Г) Зморені коні ледве тюпали, кволо переставляючи ноги, та й самі вершники ледве
трималися в сідлах (В . Малик). — складносурядне єднальне речення
Д) Традиційної охайності української садиби ми ще не втратили, та ця хатина прямо-таки випромінювала дбайливість господаря чи господарів (М. Красуцький). —
складносурядне єднальне речення
Завдання на встановлення відповідності (2 4 -28 )
24. Позначте відповідність між реченням і другорядним членом, який поширює це
речення:
1. Узгоджене означення.
А Б В Г Д
2. Неузгоджене означення.
1
3. Обставина мети.
4. Додаток.
2
A) 3 гори поволі спускався віз.
3
Б) Дітей повели обідати.
B) Пливе вінок з любистку й конюшини.
4
Г) Учням дозволили вийти.
Д) Почулися веселі голоси.
25. Позначте відповідність між іменником і його характеристиками:
1. Іменник у родовому відмінку однини.
А
2. Іменник у називному відмінку множини.
3. Іменник у знахідному відмінку однини.
і
4. Іменник у знахідному відмінку множини.
2
A) Я прошу, люди, вислухать мене (Л. Костенко).
Б) На матір схожа, тільки трохи вища (Л.Костенко).
3
B) Вона пісні ці залишає нам (Л . Костенко).
4
Г) До цього болю що іще додам? (Л. Костенко).
Д) Ще не вляглись ридання ті кругом (Л. Костенко).

Б

В

Г

Д

26. Позначте відповідність між складнопідрядним реченням і характеристикою під
рядного:
1. Підрядне умови.
2. Підрядне
мети.
3. Підрядне з’ясувальне.
А Б В Г Д
4. Підрядне означальне.
A) Іди і накажи, щоб зараз одвели його в в’язницю
1
(І. Кочерга).
2
Б) Нехай тебе розсудить Праурима, богиня світла, що
в лісах Литви вогонь пильнує вічний, невгасимий
3
(/. Кочерга).
4
B) Негайно з тюрми Івана Свічку відпустить, якщо на
доказ нашого наказу тобі горящу свічку принесуть
(І. Кочерга).
Г) Хоч як співай, а потемки сиди, бо світло заборонено світить... (І. Кочерга).
Д) Де взять часу, щоб тисячу чобіт до Покрови пошити воєводі! (І. Кочерга)
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27. Доберіть синонім до фразеологізма:
1. Н і за холодну воду.
А) не залишати каменя
2. Теревені правити.
на камені;
3. Стерти в порох.
Б) як кіт наплакав;
4. Глек розбити.
В) чорна кішка пробігла;
Г) переливати з пустого
в порожнє;
Д) ганяти собак.

28. Доберіть антонім до слова:
1. Свіжий хліб.
2. Свіжа газета.
3. Свіжа сорочка.
4. Свіжа капуста.

А) старий;
Б) черствий;
В) брудний;
Г) квашений;
Д) поганий.

А

Б

В

Г

Д

А

Б

В

Г

Д

і
2
3
4

1
2
3
4

Прочитайте текст. Виконайте завдання (29-36), обравши одну правильну від
повідь із чотирьох запропонованих
Глобальні виклики сучасності, що постають перед молоддю в Україні та світі
Дорогі юні друзі!
(1-4) Озираючись на події в Україні останніх років, я висловлюю їм свою сим
патію. Це нагадує мені мою юність. Мені поталанило в тому, що я навчився жити на
різних континентах. Я був приблизно вашого віку, коли моя країна здобула політичну
незалежність. Тоді я був свідком багатьох змін. Я повірив, що все можливо: зміни,
трансформації, перетворення.
(5) Саме перетворення відбуваються й у Вашому суспільстві.
(6-9) Ви живете у світі, що дуже швидко змінюється, світ відгукується на те, що
діється в інших куточках. Жодна країна не може розв’язати самостійно великих світо
вих проблем. Ви не зможете жити в умовах лише місцевих, Вам треба бути свідомими
того, що діється в інших районах світу.
(10-14) Ми повинні працювати через кордони, працювати над збереженням миру, над
збереженням довкілля. Скажімо, ті конфлікти, які ми спостерігаємо на Близькому Сході,
те, що відбувається в Китаї, економічні напруження, політичні напруження, скажімо,
на півдні Африки, ті зміни, які відбуваються сьогодні в Сполучених Штатах, — все це
зачіпає нас, і нам необхідно зрозуміти, який це має вплив на нас, і намагатися стати
відповідальними громадянами.
(15-25) Суспільство ґрунтується на трьох стовпах, і це дозволяє створити гарні
умови для довкілля, для миру, для того, щоб нормально працювати. Це, по-перше,
стабільність і безпека, які дуже важливі для того, щоб нормально йшли економічні
процеси, щоб була стабільність у світі. Далі ми переходимо до сфери економічно-соціаль
ного розвитку, яка впливає на добробут громадян. І один процес пов’язаний з іншим.
Якщо у Вас немає стабільності, сталого розвитку і люди перебувають у злиднях, то Ви
обов’язково зіткнетеся з проблемами. Ц і два процеси становлять два важливі стовпи
суспільства. Неможливо мати безпеку без сталого розвитку, довготривалого розвитку не
може бути без безпеки. Третій стовп — це верховенство права і права людини. Право
треба поважати і право треба застосовувати послідовно. Це є справедливо, це відпові
дальність, поділена між .урядом, громадою і суспільством. Надзвичайно важливо, щоб
всі ці три стовпи стояли.
(26-28) Я надзвичайно щасливий спостерігати за молодими українськими лідера
ми. Це означає, що завтра починається сьогодні. Ви берете участь у тих процесах, які
відбуваються у Вашому суспільстві, у Ваших громадах, у світі.
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(29-36) Мені здається, що Україна відіграє важливу роль у міжнародних справах. Ця
країна пережила певні політичні негаразди. Вона їх подолає, але це залежать також від
того, що робитимете Ви — громадяни України і майбутні її провідники. На міжнародному
рівні, коли я був на посаді Генерального секретаря ООН, я дуже багато працював з Україною
з багатьох питань. Україна давала добре вишколені з’єднання для миротворчих операцій
у колишній Югославії. Україна була дуже активна в обговоренні можливостей реформу
вання ООН, особливо Ради Безпеки ООН. Є й інш і ділянки, де Україна може потужно
виступити. Ви можете стати житницею світу, однією з житниць, особливо беручи до
уваги те, що зараз бракує продовольства у світі.
(37-44) Вам дуже пощастило, що ви живете у світі, де відбувається багато змін.
Скажімо, 50 років тому європейські нації створили таке утворення, яке здавалося не
можливим для нас. Європейський проект — це найуспішніший, найцікавіший проект
минулого століття. Європа започаткувала дві світові війни. Європейський континент
перебував у війнах і військових конфліктах десятки й сотні років, але раптово вони
змогли створити союз, який дозволив їм самим працювати і співпрацювати з іншими
країнами, союз, який сприяє прогресу. Я впевнений, що сьогодні війна на європей
ському континенті неможлива. І це ті зміни, які б ми хотіли, щоб відбулися в інших
частинах світу.
(45-47) Н іхто не народжується гарним, добрим громадянином, ніхто не народжується
демократом, — це все є освіта, практика щоденного ж иття, це структурованість сус
пільства, це навчання, це співпраця, це кооперація.
(48-51) Ви зробите різні кар’єри, хтось буде економістом, хтось буде політиком,
Ви будете рухатися в різних напрямах, але, врешті-решт, кожен має рухатися за своїм
власним компасом. Такий компас повинен бути в кожного, і Ви маєте щоразу з ним
звіряти свій рух, свій напрям, свій розвиток.
(52-59) Ви будете зростати і стикатися з проблемами. Не дивіться на окремі дерева,
а намагайтеся побачити ліс у цілому, побачити велику картину, велику перспективу.
У мене в школі був директор, який прийшов до класу, повісив білий аркуш метр на метр
на стіні, намалював маленьку чорну крапку і запитав: «Хлопці, що ви бачите?». Нас
було 45 в класі, і кожен крикнув: «Я бачу чорну крапку». Він зробив паузу і сказав:
«Жоден з вас не сказав, що побачив великий білий простір навколо цієї чорної крапки».
Тобто, у світі багато чорного, але багато й білого. Тому відкривайте очі, намагайтеся
бачити світле, не зосереджуйтеся тільки на негативному. Це важливий урок, який
я виніс зі школи і проніс через усе своє життя.
(60 -63 ) Я вважаю і сподіваюся, що Ви з вашою освітою і з тими можливостя
ми, які відкриваються перед Вами, не тільки будете добрими громадянами і надійни
ми лідерами суспільства, але Ви будете вести також інш их. Якщо Ви будете вірити
у світ, Ви розвинете в собі певні якості, які дозволять Вам керувати змінами у довкіллі,
в економіці, в суспільстві.
(3 а Кофі Ананом)
29. На думку автора, йому пощастило в ж итті тому, що:
A) його країна здобула політичну незалежність;
Б) він протягом 20 років обіймав посаду Генерального секретаря ООН;
B) він навчився жити на різних континентах;
Г) він, перебуваючи в Україні, міг згадати свою юність.
30. Завдяки директорові школи автор зрозумів, що:
A ) кожен громадянин має бути демократом за своїми переконаннями;
Б) треба навчитися поводити себе так, як усі люди тебе оточують;
B) у критичних ситуаціях треба звертатися за порадою до старших;
Г) необхідно бачити в житті, насамперед, позитивне й не зосереджуватися на негативному.
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31. На формування громадянина й демократа, як вважає автор, значною мірою впливає:
A) походження людини;
Б) освіта, практика щоденного життя, структурованість суспільства;
B) стан довкілля;
Г) відсутність міжнародних конфліктів, мирне співіснування політичних систем.
32. У висловленні «Це відповідальність, поділена між урядом, громадою і суспіль
ством» (рядки 15-25) автор говорить про:
A) економічну ситуацію;
Б) екологію;
B) права людини;
Г) освіту та культуру.
33. Молодим українським лідерам, на думку автора, пощастило в тому, що вони:
A) навчаються в престижних університетах;
Б) можуть легко отримати інформацію про події у світі;
B) мають попереду багато років щасливого життя;
Г) живуть у світі, де відбувається багато змін.
34. Автор бачить перспективи розвитку України в тому, що вона може:
A ) розвивати індустрію туризму;
Б) стати житницею світу;
B) стати високорозвиненою промисловою державою;
Г) бути ценром університетської освіти.
35. Синоніми вжито у реченні:
A) «Я повірив, що все можливо: зміни, трансформації, перетворення», (Рядки 1-4)
Б) «Ми повинні працювати через кордони, працювати над збереженням миру, над
збереженням довкілля». (Рядки 10-14)
B) «Європейський проект — це найуспішніший, найцікавіший проект минулого
століття». (Рядки 37-44)
Г) «...це все є освіта, практика щоденного життя, це структурованість суспільства,
це навчання, це співпраця, це кооперація». (Рядки 45-47)
36. Прийом алегорії ужито в реченні:
A) Жодна країна не може розв’язати самостійно великих світових проблем. (Рядки
6-9)
Б) Суспільство ґрунтується на трьох стовпах, і це дозволяє створити гарні умови
для довкілля, для миру, для того, щоб нормально працювати. (Рядки 15-25)
B) Неможливо мати безпеку без сталого розвитку, довготривалого розвитку не може
бути без безпеки. (Рядки 15-25)
Г) Не дивіться на окремі дерева, а намагайтеся побачити ліч у цілому, побачити
велику картину, велику перспективу. (Рядки 52-59)

Частина 2. Завдання з української літератури (37-60)
Завдання з вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів (3 7 -5 6 )
37. Кульмінацією п’єси «Наталка Полтавка» є:
A) відмова Наталки стати дружиною возного;
Б) повернення Петра із заробітків;
B) порада Петра скоритися волі матері;
Г) побачення Наталки з Петром;
Д) зречення возним Наталки,
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38. Поема Т. Шевченка «Катерина» розпочинається:
A) описом природи;
Б) застереженням автора, зверненим до дівчат;
B) засудженням моральної розбещеності панів-кріпосників;
Г) роздумами про долю України;
Д) описом зовнішності героїні.
39. Провідна ідея поеми Т. Шевченка «Кавказ»:
A) показ загарбницької політики російського самодержавства на Кавказі;
Б) зображення тяжкої долі поневолених Росією народів Кавказу;
B) заклик до об'єднання зусиль народів для боротьби проти спільного ворога —
російського царату;
Г) монолог російського колонізатора, звернений до горця;
Д) саркастичне глузування з російського царя.
40. «Зложити докупи обидва береги Дніпрові, щоб обидва... приклонились під одну
булаву!» — прагнув у романі П. Куліша:
A) Іван Брюховецький;
Б) Яким Сомко;
B) Павло Тетеря;
Г) Богдан Хмельницький;
Д) Петро Сагайдачний.
41. На шлях остаточного морального падіння і сліпої помсти Чіпка з роману П. Мир
ного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» стає:
A ) після виведення його з повітової земської управи;
Б) після прилюдного катування москалями;
B) після того, як чиновник вимагав від нього хабаря;
Г) після того, як у нього несправедливо відібрали землю;
Д) після самогубства Галі.
42. Твір М. Коцюбинського «Іпіегтегхо» присвячений:
A ) Україні;
Б) дружині;
B) південноукраїнським степам;
Г) кононівським полям;
Д) матері,
43. У кінці твору герой повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»:
A ) помирає від хвороби;
Б) покінчу є життя самогубством;
B) тоне в Черемоші під час повені;
Г) гине від випадкового пострілу мисливця;
Д) зривається в прірву.
44. Олена з повісті О. Кобилянської «Людина» виходить заміж тому, що:
A) до неї прийшло кохання;
Б) вона хоче врятувати сім’ю від зубожіння;
B) дівчина прагне вирватися з обивательського оточення;
Г) її приваблює сімейне життя й материнство;
Д) всі дівчата з її середовища виходять заміж.
45. Розмір вірша І. Франка «Каменярі»
Я бачив дивний сон. Немов передо мною
БезмірнаУ та пуста, і дика площина,
І я, прикований ланцом залізним стою
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Під височенною гранітною скалою,
А далі тисячі таких самих, як я:
A) шестистопний ямб;
Б) тристопний ямб;
B) шестистопний хорей;
Г) п’ятистопний ямб;
Д) тристопний амфібрахій.
46. У фрагменті з твору «Моя айтобіографія», де йдеться про стосунки Остапа Виш ні
з неокласиками («...наші з М. Зеровим стежки розійшлися. Він — на Рим, я — на
Шенгеріевку»), автор використовує такий вид комічного, як:
A) гумор;
Б) іронію;
B) сатиру;
Г) сарказм;
Д) гротеск.
47. У кіноповісті 0, Довженка «Україна в огні» зображено долю родини, члени якої
носять прізвище:
A) Кравчина;
Б) Хутірний
B) Губенко;
Г) Запорожець;
Д) Лиманчук.
48. У романі В. Барки «Жовтий князь»:
A) центральним персонажем, навколо якого будується сюжет, є безіменний селя
нин;
Б) зображено, як усі члени родини Катранників гинуть від голоду;
B) секретар райкому чинить самогубство, щоб не потрапити під сталінські ре
пресії;
Г) показано, як заради спасіння від голоду своєї сім’ї Мирон Катранник віддає
представникові влади дорогоцінну церковну чашу;
Д) зображено, як Андрійко намагається врятувати квіти в заростях бур’яну.
49. У сатиричній комедії І. Карпенка-Карого «Хазяїн»:
A) інтрига пов’язана зі спробою головного героя купити фальшиві гроші;
Б) дія відбувається, головним чином, в економіях, де працюють робітники;
B) показано, як інтелігентні й освічені люди висловлюють свій протест проти жор
стокої експлуатації робітників;
Г) описано, як мільйонер з мужиків заводить у своєму домі дворянські порядки;
Д) зображено, як дружина Пузиря дає гроші Феногенові, щоб той умовив хазяїна
одягнути новий халат.
50. У романі Л. Костенко «Маруся Чурай»:
A) змальоване життя Марусі від народження до самої смерті;
Б) передано трагедію Марусі та Гриця — двох близьких за своїм світоглядом людей,
яким не судилося з’єднатися;
B) полтавський суд виправдовує Марусю Чурай, зважаючи на заслуги її батька, що
загинув у боротьбі за національне визволення;
Г) центральним із дев’яти розділів є «Сповідь», де у спогадах героїні змальовано
епізоди історії України та її особисті переживання;
Д) уперше в українській літературі відтворено легенду про славнозвісну піснярку
та її любовну помсту.
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51.У поемі Т. Шевченка «Гайдамаки» сироті Яремі дають прізвище:
A) Голий;
Б) Галайда;
B) Бідний;
Г) Босий;
Д) Гайдамака.
52.

Автор «Слова про похід Ігорів» засуджує князя Ігоря за:
A) боягузтво, страх;
Б) зраду інтересів народу;
B) прагнення до сепаратизму;
Г) лицемірство, нещирість;
Д) зверхність, пихатість.

53с Проблема викриття чиновників-хабарників піднята в обох творах рядка:
A) «Енеїда» І. Котляревського, «Чорна рада» П. Куліша;
Б) «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» П. Мирного, «Мені однаково» Т. Шевченка;
B) «Хазяїн» І. Карпенка-Карого, «Наталка Полтавка» І. Котляревського;
Г) «Бджола і Шершень» І. Сковороди, «Інститутка» М. Вовчка;
Д) «Всякому місту звичай і права» Г. Сковороди, «Сон» («У всякого своя доля...»)
Т. Шевченка.
54. Тарасові Шевченку присвячений твір:
A) «Енеїда» І. Котляревського;
Б) «Інститутка» М. Вовчка;
B) «Чорна рада» П. Куліша;
Г) «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка;
Д) «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького.
55. До
A)
Б)
B)
Г)
Д)

жанру драми-феєрії належить твір:
«Хазяїн» І. Карпенка-Карого;
«Мина Мазайло» М. Куліша;
«Мойсей» І. Франка;
«Лісова пісня» Лесі Українки;
«Наталка Полтавка» І. Котляревського.

56. В основі твердження, висловленого у рядках з вірша Є. Маланюка «Шевченко»
Не поет — бо це ж до болю мало,
Не трибун — бо це лиш рупор мас,
І вже менше за все — «Кобзар Тарас»
Він, ким зайнялося й запалало,
лежить:
A) персоніфікація;
Б) гіпербола;
B) парадокс;
Г) перифраз;
Д) антитеза.
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Завдання на встановлення відповідності (57 -60 )
57. Позначте відповідність між рядками з твору та його назвою:
1. Реве, свище заверюха.
По лісу завило;
Як те море, біле поле
Снігом покотилось.
1
2. Учітесь, читайте,
ї чужому научайтесь,
2
Й свого не цурайтесь.
3
3. І все то те, вся країна
Повита красою,
4
Зеленіє, вмивається
Дрібною росою.
4. Полюбила стан високий
І карії очі.
Полюбила, як уміла,
Як серденько хоче.
A) «Гайдамаки»;
Б) «Катерина»;
B) «І мертвим і живим...»;
Г) «Кавказ»;
Д) «Сон» («У всякого своя доля...»).
58. Позначте відповідність між рядками з твору та його назвою:
1. Так зродився ти з хвиль золото-синіх космічних вібрацій
Метеором огнистим ударив в дніпровські степи...
2. І жити спішити треба —
Кохати спішити треба —
1
Гляди ж, не проспи!
3. Поезіє, сонце моє оранжеве!
2
Щомиті якийсь хлопчисько
3
Відкриває тебе для себе...
4. Я — навіжена. Я дитя любові.
4
Мені без неї білий світ гливкий.
A) «Маруся Чурай» Л. Костенко;
Б) «Сучасники» Є. Маланюка;
B) «Сто років, як сконала Січ» В. Стуса;
Г) «Ти знаєш, що ти людина» В. Симоненка;
Д) «Балада про соняшник» І. Драча.
59. Позначте відповідність між поетичними рядками та розміром.
1. Ямб.
2. Хорей.
3. Дактиль.
4. Амфібрахій.
1
А) Така її доля... О боже мій милий!
2
За що ж ти караєш її молоду?
За те, що так щиро вона полюбила
3
Козацькії очі?.. Прости сироту!
(Т. Шевченко)
4
Б) Байдуже смерті, мужик то чи цар, —
Все пожере, як солому пожар,
Хто ж бо зневажить страшну її сталь?
Той, в кого совість, як чистий кришталь...
(Г. Сковорода)
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В) Еней був парубок моторний
І хлопець хоч куди козак,
Удавсь на всіє зле проворний,
Завзятіший од всіх бурлак.
(І. Котляревський)
Г ) Голос духа чути скрізь:
По курних хатах мужицьких,
По верстатах ремісницьких,
По місцях недолі й сліз.
(/. Франко)
Д) Так ніхто не кохав. Через тисяч літ
лиш приходить подібне кохання.
В день такий розцвітає весна на землі
і земля убирається зрання...
(В. Сосюра)
60. Позначте відповідність між назвою твору та його героєм.
1. Василь Кравчина;
2. Наталка Сірко;
3. Дарія Катранник;
4. Іван Іскра.
A) «Тигролови»;
Б) «Жовтий князь»;
B) «Маруся Чурай»;
Г) «Україна в огні»;
Д) «Вершники».
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Частина 3. Власне висловлювання (61)
61. Напиш іть твір-роздум на таку тему «Як я розумію вислів О. Гончара “Найвища
краса — це краса вірності” »?
Сформулюйте тезу, доберіть два-три аргументи, зробіть висновок. Свої міркування
проілюструйте прикладами з художньої літератури, історичними фактами або випадками
із ж иття. Обсяг роботи не менше 200-250 слів.
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1.

Правильно потрібно записати отаман. Правильна відповідь А .

2. Прийменник уж итий у словосполученні «разом з товаришами подався шука
ти...». Разом з — це складений похідний прийменник. Правильна відповідь Г.
3. Ш ляхом переходу з однієї частини мови в інш у утворено слово набуте. За
морфологічними ознаками це дієприкметник, однак у реченні вживається як іменник,
оскільки не має означуваного слова: кинув (кого? що?) набуте. Пор.: набуте майно
(дієприкметник), Правильна відповідь Г.
4. П унктуаційну помилку допущено в реченні четвертому. Дієприкметниковий
зворот карбоване зморшками стоїть перед означуваним словом лицеу тому між зворотом
і означуваним словом не ставиться кома. Правильна відповідь В.
5. Вставна конструкція так кликали цього чоловіка наявна в реченні шостому.
Ця конструкція вносить у речення додаткову інформацію. Правильна відповідь Г.
6. Обставина мети, виражена інфінітивом, наявна в реченні восьмому: подався
(з якою метою?) ш укати. Правильна відповідь Г.
7. Складним безсполучниковим є речення четверте. Воно складається з трьох час
тин, кожна з яких має свою граматичну основу. У всій його поставі відчувалася влад
на вдача, глибокі чорні очі світилися розумом, карбована зморшками лице видавало
нелегкі роздуми. З в ’язок між частинами речення здійснюється за допомогою інтонації,
без сполучників. Правильна відповідь Б.
8. Букви можуть передавати різні звукові значення або не передавати їх взагалі.
Так, буква ь не позначає звука, тому в словах нянька, лялька, жменька, сльоза звуків
на одну одиницю менше, ніж букв. Одна буква може передавати сполучення двох
звуків. Букви я, ю, є передають два звуки на початку слова, після букв, я кі позна
чають голосні, після апострофа та м’якого знака, як, наприклад, у словах в'юнець,
малюють, віддаю. Але оскільки у словах в’юнець, малюють є буква ь, а в слові віддаю
дві букви д позначають один подовжений звук, то кількість звуків і букв у кожному
з трьох слів збігається. Подвоєні букви позначають один подовжений звук і в словах
підживлення, суцвіття, віддати, обличчя, весілля, розрісся, тому в цих словах звуків
на одну одиницю менше, ніж букв. Буквосполучення дж, дз позначають один звук,
крім випадків, коли одна буква є кінцевою у префіксі, а друга — початковою в корені,
тому в словах джерело, дзеркало, розбуджу звуків на одну одиницю менше, ніж букв.
У слові надземний кількість звуків і букв збігається. У слові дзенькіт звуків на дві
одиниці менше, ніж букв. У слові підживлення звуків на одну одиницю менше, ніж
букв. У слові ш істсот відбувається спрощення у групі приголосних, тому звуків на дві
одиниці менше, ніж букв. У слові навчишся відбувається уподібнення приголосного,
внаслідок чого вимовляється один подовжений звук, тому звуків на дві одиниці менше,
ніж букв. Правильна відповідь В.
9. Буква і в коренях слів позначає звук [і], який чергується у спільнокореневих
словах з [е] або [о]: начіпляти — начепити, бджілка — бджола, негідний — годитися,
щ ітка — щетина, зачіска — чесати, чіплятися — вчепитися, щ ільний — ущелина,
кілочок — колоти, надвечіря — вечора, очікування
чекати, ущільнений — уще
лина, щ ічка — щока. Буква и в коренях слів позначає звук [и], який не чергується
у спільнокореневих словах: щириця, вчинок, хитрість, чималий, ущипливий, загибель.
Правильна відповідь Г.
10. З великої літери і в лапках пиш уться індивідуальні назви заводів, фабрик,
фірм, компаній, організацій, підприємств, наукових, навчальних, санаторних закладів,
клубів, літературних і музичних праць, журналів, газет, кінофільмів: пісня «Два ко-
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льори» О. Білаша, футбольна команда «Чорноморець», журнал «Народна творчість та
етнографія», видавництво «Наукова думка», кінофільм С. Параджанова «Тіні забутих
предків», станція метро «Либідська». Правильна відповідь А.
11* При творенні слова або його зміні може виникати збіг приголосних звуків.
Для полегшення вимови відбувається спрощення, тобто один із цих звуків втрачаєть
ся. Спрощення в групі приголосних здебільшого позначається на письмі: корисний,
усний, щасливий, швидкісций, радісний, обласний, наїзник, злісний, кількісний, чес
ний, пісний, якісний, вісник, пізній, захисник, улесливий. Не відбувається спрощення
у винятках, до яких належать і слова пестливий, загіястний, шістсот, а також у
словах іншомовного походження: контрастний. Правильна відповідь Б.
12. Апостроф перед я, ю, є, ї у словах іншомовного походження пишеться після б,
п, в, ф, р, а також після г, к, х, ж, ш: В ’єтнам, Сирдар’я, Рив’єра, П ’ємонт, Амудар’я,
Рейк’явік, В ’єнтьян, Ам ’ен.
В інш их випадках для позначення роздільної вимови пишеться м’який знак: Сан
тьяго, Сьєрра-Леоне, Нью-Йорк, Танганьїка, Кордильєри, Льєж, Болонья. Правильна
відповідь Г.
13. У складних словах пишеться е після м’якого неподовженого приголосного, якщо
перша частина утворена від іменника м’якої групи: яйцеподібний, а також у словах
овочепереробний, овочесховище.
Пишеться є, якщо перша частина складного слова закінчується голосним або по
довженим приголосним: насіннєочисний, життєдайний.
Пишеться о, якщо перша частина складного слова утворена від прикметника або
закінчується твердим приголосним, зокрема шиплячим: дощомір, тисячолітній, гірни
чорозвідувальний, грушоподібний, мечоносець, вужоподібний. Правильна відповідь В.
14. Фразеологізмом може бути виражений будь-який член речення. Це може бути
присудок: У нього батько дуже суворий та й важкий на руку; обставина способу дії:
Він погодився це зробити без зайвих слів; додаток: Нареш ті юні артисти виконали
свій коронний номер; Розв’язуючи цю задачу, я витримав справжні танталові муки.
Фразеологізм може входити до складу підмета: Власникові крамниці дістається левова
частка прибутку. Правильна відповідь А.
15. Слід звернути увагу на відмінкові форми родового відмінка множини окремих
груп іменників.
Іменники першої відміни в родовому відмінку множини мають нульове закінчення:
рожевих пелюсток, двадцять гривень. Кілька іменників жіночого роду мають закінчення
-ей: кілька статей, п ’ять доповідей. Деякі іменники першої відміни мають закінчення
-ів: усіх суддів.
Іменники другої відміни чоловічого в родовому відмінку множини мають закінчення
-ів: ш ість кілограмів, десять апельсинів, усіх автомобілів, нових роялів, десять манда
ринів. Іменники другої відміни чоловічого роду, які втрачають у множині суфікси -ин,
-їну мають нульове закінчення: двоє селян (пор.: селянин — селяни), шість громадян
(пор.: громадянин — громадяни).
Іменники другої відміни середнього роду в родовому відмінку множини на -е, -я
можуть мати закінчення -ів, -їв: багато прислів’їв (прислів’я), а також нульове закін
чення, при цьому іменники втрачають подвоєння: ваших облич, вісім місць. Правильна
відповідь В.
16. Творення слів за допомогою суфіксів називається суфіксальним способом словотзорєння. У слові, утвореному суфіксальним способом, можна виділити твірну основу,
яка відрізняється від слова саме суфіксом: березовий <- береза; кімнатний <- кімната;
заробіток <— заробити; стінний
стіна; сільський
село; скелястий <- скеля. Наявність
у слові суфікса не свідчить про те, що це слово утворене саме суфіксальним способом.
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Слід ураховувати, що слово може бути утворене префіксально-суфіксальним способом,
тобто одночасним приєднанням префікса та суфікса: відновити <- новий, округлити <круглий, посилити <- сила, усиновити <- син. Так само не можна вважати, що слово
утворене префіксальним способом, якщо у нього наявний префікс: таке слово може бути
утворене від твірної основи з префіксом шляхом додавання суфікса, отже, суфіксаль
ним способом: поселення <— поселити; переписування <- переписувати; запозичування
<- запозичувати; облаштування
облаштувати. Слово, що має дві основи, також може
бути утворене суфіксальним способом, якщо ці дві основи наявні у твірній основі, до
якої додано суфікс: чорноземний
чорнозем. Правильна відповідь В.
17. Іменники чоловічого роду, які поєднуються з числівниками два, три, чотири,
обидва та складеними числівниками, в яких числівники два, три, чотири стоять остан
німи, вживаються у формі називного відмінка множини: два з половиною кілограми,
сорок два примірники, обидва учні, двадцять три гектари. Іменники після дробових
числівників уживаються в родовому відмінку однини: нуль цілих і три десяті відсотка,
шість цілих і чотири десяті грама, нуль цілих і дві десяті сантиметра, сім цілих і вісім
сотих кіловата, півтора кілометра, десять цілих і чотири десяті міліметра. Правильна
відповідь Г.
18. У давальному відмінку множини іменники першої та другої відміни мають за
кінчення -ам(-ям). Іменники у цьому відмінку відповідають на питання кому? чому?:
допомогли людям, допомогли сусідам, подарували сестрам, запропонували лікарям,
розказали дітям. У місцевому відмінку множини іменники першої та другої відміни
мають закінчення -ах(-ях). Іменники в цьому відмінку відповідають на питання по
кому? по чому?: літали по орбітах, розвозили по бригадах, ходили по музеях, плавали
по озерах, бігали по грядках, їздили по містах, розклали по полицях, розставили по
кімнатах, розмістили по вагонах, читали по складах. Правильна відповідь В.
19. У родовому відмінку однини іменники другої відміни чоловічого роду можуть
мати закінчення -а(-я), -у(-ю).
Закінчення -а(-я) мають іменники, що є:
— назвами чітко окреслених обчислюваних предметів: принтера, мольберта;
— назвами різних мір, площі, довжини, ваги: кілометра;
— назвами населених пунктів: Кіровограда;
— науковими термінами: радіуса.
Закінчення -у(-ю) мають іменники, що є:
— назвами матеріалів і речовин: меду, граніту;
— назвами установ, організацій та їх підрозділів: заводу, театру, банку, універси
тету;
— назвами середовища, чітко не окресленого простору: степу, району;
— назвами дій процесів: наступу, перекладу;
— назвами абстрактних понять: конфлікту, стилю;
— назвами спортивних ігор, танців: волейболу;
— назвами держав і територій, а також островів, півостровів, гір: Китаю, Криму.
— складними словами, що не мають суфіксів: живопису.
Правильна відповідь Б.
20. У присвійних прикметниках, утворених від іменників першої відміни, після при
голосних пишеться суфікс -ин: неньчин, Галин, Марусин. Суфікс -овит(ий) уживається
в прикметниках на означення високого ступеня вияву ознаки: гордовитий, грошовитий.
Суфікс -уват(ий) уживається у прикметниках на позначення певного вияву ознаки:
солонуватий. У прикметниках суфікс -ичн- пишеться після д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р (за
правилом «дев’ятки»): історичний, класичний. Суфікс -ічн- після інших приголосних,
що не ввійшли до «дев’ятки»: академічний. У присвійних прикметниках, утворених від
власних імен, с на письмі зберігається, а к переходить у ч: Парасчин; -шк- переходить
у щ: Мелащин, Явдощин. У присвійних прикметниках, утворених від назв істот на
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-жка, -шка, -чка, літера на позначення шиплячого зберігається, а к переходить у ч:

подружчин, мишчин, лисиччин. Правильна відповідь А.
21. Наказовий спосіб виражає спонукання до дії, дію, яка реально ще не існує
і не існувала, але, з погляду мовця, повинна відбутися: Поспішіть на допомогу вашим
друзям!
Категорія способу дієслова, представлена також дійсним та умовним способами.
Дійсний спосіб означає реальну дію, таку, яка відбувається, відбувалася чи буде
відбуватися: Ти, темна хмаро, не затьмариш нам сонця! Відпочинете з дороги, а потім
ми поговоримо. Поплаваєте разом, попірнаєте.
Умовний спосіб означає дію не реальну, а лише бажану або можливу за певних умов.
Утворюється за допомогою дієслова у формі минулого часу з часткою би (б): Прослав би
килим їм під ноги. Правильна відповідь Б.
22. Активні дієприкметники виражають ознаку особи (предмета) за виконуваною
ним дією. Активні дієприкметники теперішнього часу творяться за допомогою суфік
сів -уч(ий), -юч(ий), -ач(ий), -яч(ий): сяючий. Активні дієприкметники минулого часу
творяться за допомогою суфікса -л(ий): запізнілий, змерзлий, застарілий, позеленілий,
засмаглий, скреслий, задубілий, пожовклий.
Пасивні дієприкметники творяться за допомогою суфіксів -н(ий), -ен(ий), -т(ий): тер
тий, виплеканий, обговорений, звитий, вишитий, розгорнутий. Правильна відповідь Г.
23. У складносурядних єднальних реченнях передається значення переліку, одночас
ності чи послідовності дій, а частини поєднуються за допомогою єднальних сполучників
й, та, та й, і
і, ні ... ні, ані ... ані, також, не тільки... а, й: По південних схилах і на
падях сніг був туго збитий, і це всіх тішило; Вона прийшла непрохана й неждана, і я
її зустріти не зумів; Зморені коні ледве тюпали, кволо переставляючи ноги, та й самі
вершники ледве трималися в сідлах.
Складносурядні розділові речення повідомляють про події, що чергуються чи виклю
чають одна одну, і містять розділові сполучники або, чи, або ... або, чи ... чи, то ... то,
чи то ... чи то, не то ... не то: Не знайшли чай, чи й ліньки було шукати.
Складносурядні протиставні речення повідомляють про події, що протиставляються
чи зіставляються, а частини поєднуються за допомогою протиставних сполучників а,
але, та (у значенні але), зате, проте, однак: Традиційної охайності української садиби
ми ще не втратили, та ця хатина прямо-таки випромінювала дбайливість господаря чи
господарів. Правильна відповідь Г.
24. Означення — це другорядний член речення, який називає ознаку предмета
і відповідає на питання який? чий? котрий? Означення бувають узгоджені й неузгоджені.
Узгоджене означення стоїть у тому ж роді, числі й відмінку, що й означуване слово:
Почулися веселі голоси. Неузгодженими є означення, які поєднуються з означуваним
словом зв’язком керування чи прилягання: Пливе вінок з^ п о б и сті^
Додаток — це другорядний член речення, який означає предмет і відповідає на
питання будь-якого відмінка, крім називного. Додатки найчастіше виражаються іменни
ками та займенниками, також у цій позиції можливі слова інших частин мови, зокрема
дієслово у формі інфінітива: Учням дозволили вийти.
Обставина — це другорядний член речення, який указує на місце, час, спосіб, мету,
умову, причину дії й відповідає на питання де? коли? як? за якої умови? з якої причини?
з якою метою? Обставини виражаються словами різних частин мови. Так, обставина
способу дії часто виражається прислівником, обставина місця — відмінковою формою
іменника: 3 гори поволі спускався віз. Обставина мети може бути виражена інфінітивом
із значенням мети: Дітей повели обідати. Правильна відповідь: А5; БЗ; В2; Г4.
25. Визначити відмінок можна за допомогою питання. Так, називний відмінок пере
дбачає питання хто? що?: Ще не вляглись ридання ті кругом; родовий кого? чого?: До
цього болю що іще додам?; знахідний кого? що?: На матір схожа, тільки трохи вища.
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Вона пісні ці залишає нам; кличний відмінок не має питання і вживається в ролі звер
тання: Я прошу, люди, вислухать мене. Правильна відповідь: А4; Б5; В2; ГЗ.
26. Тип підрядної частини у складнопідрядному реченні визначається за характером
залежності підрядної частини від головної, питанням, яке можна поставити до підрядної
частини, а також засобом зв'язку.
У складнопідрядному реченні з підрядним означальним підрядна частина залежить
від іменника або займенника, наявного в головній частині. Таке підрядне відповідає
на питання який? яка? яке? які? і приєднується до головної частини за допомогою спо
лучних слів який, котрий, що, коли, де, куди, звідки: Нехай тебе розсудить Праурима,
богиня світла, що в лісах Литви вогонь пильнує вічний, невгасимий.
У складнопідрядному реченні з підрядним з’ясувальним підрядна частина залежить
найчастіше від дієслова або іменника зі значенням мислення, мовлення, волевиявлен
ня, почуттів. Таке підрядне відповідає на питання що? хто? кого? чого? тощо і при
єднується до головної частини за допомогою сполучників що, щоб, наче, ніби, чи, як
або сполучних слів що, хто, який, котрий, коли, де, куди, звідки: Іди і накажи, щоб
зараз одвели його у в’язницю.
У складнопідрядному реченні з підрядним умови підрядна частина залежить від
головної частини в цілому. Таке підрядне відповідає на питання за якої умови? і при
єднується до головної частини за допомогою сполучників якщо, коли, коли б, якби, аби:
Негайно із тюрми Івана Свічку відпустить, якщо на доказ нашого наказу тобі горящу
свічку принесуть.
У складнопідрядному реченні з підрядним причини підрядна частина залежить від
головної частини в цілому. Таке підрядне відповідає на питання з якої причини? і при
єднується до головної частини за допомогою сполучників тому що, бо, оскільки, через
те що: Хоч як співай, а потемки сиди, бо світло заборонено світить.
У складнопідрядному реченні з підрядним мети підрядна частина залежить від го
ловної частини в цілому. Таке підрядне відповідає на питання навіщо? з якою метою?
і приєднується до головної частини за допомогою сполучників щоб, аби, для того щоб:
Де взять часу, щоб тисячу чобіт до Покрови пошити воєводі!
Правильна відповідь: А З; Б5; В1; Г2.
27. Так само, як і слова, фразеологізми, можуть бути синонімами, тобто передавати
близькі значення.
Н і за холодну воду — ганяти собак.
Теревені правити — переливати з пустого в порожнє.
Стерти в порох — не залишити каменя на камені.
Глек розбити — чорна кіш ка пробігла.
Правильна відповідь: А З; В4; Г2; Д1.
28. Антоніми — це слова протилежні за значенням. Потрібно звернути увагу на
те, що в багатозначному слові кожне зі значень може мати свої як синонімічні, так
і антонімічні зв’язки: свіжий хліб — черствий; свіжа газета — стара; свіжа сороч
ка — брудна; свіжа капуста — квашена.
Правильна відповідь: А2, Б1, ВЗ, Г4.
29. Правильна відповідь В, рядки 1 -4.
ЗО. Правильна відповідь Г, рядки 52-59.
31. Правильна відповідь Б, рядки 45-47.
32. Правильна відповідь В, рядки 15-25.
33. Правильна відповідь Г, рядки 37-44.
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34. Правильна відповідь Б, рядки 29-36.
35. Синоніми — це слова, близькі за значенням, але різні за звучанням і написан
ням, Синонімами є слова зміни, трансформації, перетворення (рядки 1-4). В інших
реченнях синонімів немає. Правильна відповідь А.
36. Алегорія — це відтворення людських рис і характерів, явищ дійсності в образах
тварин, рослин, предметів. Такий прийом використано в реченні Г, де ліс — це світ,
дійсність, а дерева — окремі складники світу. Правильна відповідь Г.
37. Кульмінація — це частина сюжету твору, де розвиток дії набуває найвищого
напруження, піднесення. Кульмінацією п’єси «Наталка Полтавка» є відмова Наталки
стати дружиною Возного. Саме ця сцена є найвищою точкою конфлікту, адже героїня,
подавши рушники Возному, уже вважається засватаною і. за звичаєм, не може змінити
ситуацію. Ріш учий і сміливий крок Наталки є порушенням усталених канонів, тому
конфлікт досягає апогею і потребує якогось вирішення, розв’язки. Правильна відпо
відь А.
38. Поема Т. Шевченка «Катерина» розпочинається застереженням поета, зверненим
до дівчат:
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Ц і рядки виконують роль своєрідного прологу, який вводить читача в тему твору,
накреслюючи його зміст. Поет передрікає долю своєї героїні, водночас узагальнюючи
наслідки сліпої довіри молодих дівчат до розбещених і підступних москалів-паничів:
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою московщину,
А дівчина гине...
У пролозі поет висловлює своє ставлення до зведених дівчат — щире співчуття:
Серце в’яне, співаючи,
Коли знає, за що...
39. По* ма Т, Шевченка «Кавказ» спрямована на викриття загарбницької політики
російського самодержавства на прилеглих до Росії землях Північного Кавказу. Провідна
ідея поеми — це заклик до об’єднання зусиль народів для боротьби проти спільного
ворога — російського царату:
Борітеся — поборете,
Вам бог помагає!
За все правда, за вас слава
І воля святая!
Показ загарбницької політики російського самодержавства на Кавказі та зображення
тяжкої долі поневолених Росією народів Кавказу — це не ідея, а теми твору. Монолог
російського колонізатора і саркастичне глузування з російського царя — це окремі
епізоди поеми. Правильна відповідь В.
40. «Зложити докупи обидва береги Дніпрові, щоб обидва... приклонились під одну
булаву!» прагнув у романі П. Куліша «Чорна рада» один із претендентів на гетьман
ство — Яким Сомко. Цей герой є реальним історичним персонажем. У романі він
змальований як продовжувач справи Б. Хмельницького. Сомко мріє про об’єднання
України та створення міцної державної влади під керівництвом сильної гетьманської
руки. Правильна відповідь Б.
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41. На ш лях остаточного морального падіння і сліпої помсти Ч іпка стає після
виведення його з повітової земської управи, куди він був обраний селянами всупереч
волі дворян та чиновників. Однак дворяни все зробили, щоб «очистити» свої ряди від
«мужика», і Ч іпку за наказом губернатора було виведено з управи «по неблагонадежности». Ця несправедливість стала останнього краплею, яка штовхнула правдошукача
на шлях сліпої помсти.
Чіпка втрачає віру в добро та справедливість і починає мстити всім без розбору. Він
не тільки грабує, а й чинить кривавий злочин — вбиває ні в чому не винних людей.
Грабунки, вбивства зводять нанівець його протест. З правдошукача він перетворюється
на звичайного кримінального злочинця, стає «пропащою силою». Правильна відпо
відь А.
42. Твір М. Коцюбинського «Іпіегтегго» присвячений Кононівським полям. Про
це свідчить присвята, що передує новелі: «Присвячую Кононівським полям». Твір має
автобіографічну основу — відпочинок у садибі відомого українського громадського діяча
Євгена Чикаленка в селі Кононівка поблизу м. Яготина Київської області. Перебування
в Кононівці збагатило письменника різноманітними враженнями від зустрічі з природою,
що відобразилося в новелі «Іпіегтегго», написаній у 1908 році.
43. У кінці твору герой повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» зривається
у прірву. До передчасної смерті призводить героя непереборекий смуток за коханою.
Іван протягом довгого часу не може повірити у смерть Марічки. Навіть одруження
й ґаздування не приносять йому розради. Скрізь у горах, на полонині йому ввижається
кохана дівчина. Збуджений уявою, він блукає лісом, забуває про обережність і зри
вається у провалля:
— Я тут! — крикнув Іван і почув раптом, що його тягне безодня. Схопила на шию,
перегнула назад. Хапав руками повітря, ловив ногою камінь, одірваний нею, і чув, що
летить вниз, сповнений холодком та дивною пусткою в тілі. Правильна відповідь Д.
44. Олена з повісті О. Кобилянської «Людина» виходить заміж тому, що вона хоче
врятувати свою сім’ю від зубожіння. Родина Ляуфлерів через бідність мала виїхати
на село, де в злиднях прожила 5 років. Епамінондас увесь час пиячив, чоловік Іри
ни помер, і вона змушена була повернутись додому. Наймолодша сестра Геня жила в
родині старшої сестри. Увесь тягар господарства ліг на плечі Олени. Вона зрозуміла,
що тільки одруження з Фельком, якого дівчина не любила, дасть змогу вирватися з
нужди. Сестра Ірина, розуміючи, що Олена приносить себе в жертву, хотіла завадити
цьому наміру, однак Олена наполягла на своєму:
«Зразу вона старалась цілий план тайком розбити; пізніше говорила прямо з Оленою.
Та однак просила її коротко й дуже рішуче, щоб їй не перешкоджала.
— Я не маю вже нічого до страчення, — говорила нервовим голосом, — а вам всім
треба пристановища...
— Я не можу прийняти твоєї жертви, — відповіла Ірина у глухій розпуці і пла
кала.
— Се не для тебе, серденько, а так, задля родичів... — потішала її Олена».
Незважаючи на вимушене заміжжя, Олена залишається внутрішньо вільною і до
водить, що вона — людина.
Правильна відповідь Б.
45. Розмір вірша І. Франка «Каменярі» — шестистопний ямб. Ямб (грецьк. — назва
музичного інструмента) — двоскладова стопа з наголосом на другому складі:
Я бачив дивний сон. Немов переді мною
Незмірна та пуста, і дика площина,
І я, прикований ланцем залізним стою
Під височенною гранітною скалою,
А далі тисячі такйх самйх, як я.
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Рядок містить ш ість стоп, з-поміж яких вирізняємо ямб і пірихій (від гр. — військовий танок) — допоміжна двоскладова стопа, у якій обидва склади ненаголошені.
Правильна відповідь А.
46. У фрагменті з твору «Моя автобіографія», де йдеться про стосунки Остапа
Вишні з неокласиками автор використовує іронію. Іронія (від гр. — удавання, трохи
приховане глузування) — це вид комічного, побудований на контрасті видимого та
прихованого змісту висловлення, що створює ефект насмішки. У висловленні «...наші
з М. Зеровим стежки розійшлися. Він на Рим, я на Шенгеріевку» міститься прихова
ний зміст: естетичною платформою неокласиків, виразником якої був поет М. Зеров,
була орієнтація на античну культуру. Остап Вишня усвідомлював себе частиною свого
народу і звертався до актуальних тем сучасного життя. У наведеному висловлюванні
письменника Рим виступає уособленням античності, а Шенгерієвка — українського
села, націоальної проблематики. Шенгерієвка як символ української глибинки виглядає
знижено порівняно з Римом, але це зовнішній, видимий шар змісту. Під ним прихована
думка про справжнє завдання художника — бути зі своїм народом, перейматися його
проблемами, писати про нього і для нього. Правильна відповідь Б.
47. У кіноповісті О. Довженка «Україна в огні» зображено долю родини, члени якої
мають прізвище Запорожець. Це батько роду Лаврін Запорожець, мати Тетяна Запорожчиха, їхн і сини Роман, який командує партизанським загоном, та Іван, командир
артилерійської батареї. У сі з роду Запорожців — справжні патріоти, які самовіддано
борються за свободу й незалежність своєї Батьківщини. Правильна відповідь Г.
48. У романі В. Барки «Жовтий князь» зображено, як Андрійко намагається вря
тувати квіти в заростях бур’яну. Одного дня хлопчик шукав на полі щось їстівне
і побачив квіти, заглушені бур’яном, 3 останніх сил він кинувся рвати бур’ян, щоб
звільнити квіти і відкрити їм сонце. Душа голодного хлопчика не залишається байду
жою до краси, і з нього починається її відродження. У свідомість, зосереджену лише на
їж і, повертається цілий світ: «Все частіше відчував хлопець, що в світі не сам. Почав
пильно приглядатися до кожного існування...» Так розкривається головна думка твору:
віра в незнищенність сил добра, безсмертя душі та неминучість її відродження. Інш і
варіанти відповідей неправильні: центральним персонажем, навколо якого будується
сюжет, є селянин Мирон Катраник; не всі члени родини Катраників гинуть від голо
ду — залишається живим син Андрійко; секретар райкому чинить самогубство, бо не
може стати виконавцем «смертного присуду для трудового селянства»; Мирон Катраник,
попри умовляння та погрози, не віддає представникові влади дорогоцінної церковної
чаші. Правильна відповідь Д.
49. У сатиричній комедії І. Карпенка-Карого «Хазяїн» зображено, як дружина ба
гатія Пузиря пропонує гроші його помічникові Феногонові, щоб той умовив свого гос
подаря одягнути новий халат. Ця побутова подробиця з життя землевласника Пузиря
свідчить про його надмірну скнарість, відсутність культури, грубість і деспотизм. Інш і
варіанти відповідей неправильні: інтрига п ’єси пов’язана не зі спробою головного героя
купити фальшиві гроші (як це ми бачимо в п’єсі «Сто тисяч»), а з черговою аферою:
переховування дванадцяти тисяч овець такого ж шахрая, як і Пузир, — злісного бан
крута Михайлова; дія п’єси в основному відбувається не в економіях, а в маєтку гос
подаря: його робочому кабінеті, подвір’ї, в саду перед будинком Пузиря; інтелігентні
й освічені герої п ’єси дочка хазяїна Соня та вчитель Золотницький не висловлюють
протесту проти жорстокої експлуатації робітників; мільйонер із мужиків Пузир не за
водить у своєму домі дворянських порядків і віддає перевагу звичному способу життя.
Правильна відповідь Д.
50. У романі Л. Костенко «Маруся Чурай» центральним із дев’яти розділів
є «Сповідь», де у спогадах героїні змальовано епізоди історії України та її особисті
переживання. Перед стратою Маруся проводить три ночі в темниці. Вона чує, як про
воджають у похід Полтавський полк, і перед її очима розгортаються картини дитинства,
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вона згадує батька і розповіді про його героїчну смерть. Ц і спогади переплітаються
з роздумами героїні про реальні історичні події, зокрема, про битви під Кумейками та
Берестечком. Інш і варіанти відповідей неправильні: у романі зображено життя героїні
протягом кількох місяців; Марусю і Грицька Бобренка не можна назвати близькими
за своїм світоглядом людьми; полтавський суд виносить смертний вирок Марусі Чурай,
а від страти її рятує спеціальний універсал гетьмана Богдана Хмельницького; легенду
про славнозвісну піснярку не вперше відтворено в українській літературі, цей сюжет
лежить в основі драми М. Старицького «Ой не ходи, Грицю...», віршованої драми
В. Самійленка «Чураївна», повісті О. Кобилянської «У неділю рано зілля копала».
Правильна відповідь Г.
51. У поемі Т. Шевченка «Гайдамаки» сироті Яремі дають прізвище Гал айда. Це
прізвище підкреслює соціальний стан героя, адже галайда — це бездомний бурлака.
Правильна відповідь Б.
52. Автор «Слова про похід Ігорів» засуджує князя Ігоря за прагнення до сепаратиз
му, за князівські міжусобиці та чвари, які призводять до спустошення Русі та загибелі
людей. Високопатріотичний твір давноруської літератури виражає ідею єдності народу,
актуальної в часи навали половецьких орд. Правильна відповідь В.
53. Проблема викриття чиновників-хабарників піднята у вірш і «Всякому місту
звичай і права» Г. Сковороди, в поемі «Сон» Т. Шевченка. Г. Сковорода засуджує
у своєму вірші різні пороки сучасного йому суспільного ладу, зокрема, корисливість
і хабарництво: «....всякому рот дере ложка суха», — саркастично натякає поет. Цю тра
дицію продовжує Т. Шевченко в поемі «Сон», де він пише про «братію», яка «сипнула
у сенат писати та підписувати — та драти і з батька, і брата». Шевченко сатирично
зображає «землячка з циновими ґудзиками», який пропонує заплатити йому за те, що
він проведе поета до царського палацу. Чиновники-хабарники в зображенні Т. Шев
ченка доповнюють образи експлуататорів, які паразитують на праці простого народу.
Правильна відповідь Д.
54. Т. Шевченку присвячено повість «Інститутка» Марка Вовчка. Письменниця
познайомилася з Т. Шевченком у 1858 р. їх єднала спільність політичних переко
нань, любов до народу та України. Марко Вовчок вважала Т. Шевченка своїм ідей
ним і літературним батьком, прислухалася до його порад. Присвята повісті Кобзаре
ві — свідчення глибокої пошани до поета, визнання величі його творчості. Правильна
відповідь Б.
55. До жанру драми-феєрії належить твір Лесі Українки «Лісова пісня». Феє
рія — це вистава, побудована на фантастично-казковому сюжеті. Саме такий сюжет
лежить в основі драми «Лісова пісня», де органічно переплетені життя двох світів —
природи й людини. Героями твору, крім людей, є істоти з лісового царств-а — Мавка,
Лісовик, Той, що в скалі сидить, Водяник, Русалка Польова та інш і. Лісові істоти
олюднені, вони живуть і розмовляють як люди. Правильна відповідь Г.
56. В основі наведеного твердження з вірша Є. Маланюка лежить парадокс, тобто
судження, яке різко розходиться із загальноприйнятим і суперечить, на перший погляд,
здоровому глузду. У наведених рядках, як це може здатися, автор заперечує те, що
Т. Шевченко — це поет і трибун. Однак це заперечення є підґрунтям для висловлення
основної думки: значення творчості Т. Шевченка незрівнянно більше, адже він пробуд
жував самосвідомість народних мас, кликав до боротьби за волю, утверджував засади
самобутньої національної культури. Правильна відповідь В.
57. 1Б; 2В; ЗД; 4А.
58. 1Б; 2Г; ЗД; 4А.
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59. 1В; 2Г; ЗБ; 4А. Ямб (грецьк. — назва музичного інструмента) — двоскладова
стопа із наголосом на другому складі:
Еней був парубок моторний
І хлопець хоч кудй козак.
Хорей (гр. — танцювальний) — двоскладова стопа з наголосом на першому
складі:
Голос духа чути скрізь:
П о курнйх хатах мужицьких...
Дактиль (гр. — палець, міра довжини) — трискладова стопа з наголошеним першим
складом:
Байдуже смерті, мужик то чи цар, —
В с пожере, як солому пожар...
Амфібрахій (грецьк. — з обох боків короткий) — трискладова стопа з наголосом
на другому (середньому) складі:
Така її доля... О боже мій мйлий!
За що ж ти караєш її молоду?
60. Василь Кравчина — герой кіноповісті О. Довженка «Україна в огні»; Наталка
Сірко — роману І. Багряного «Тигролови»; Дарія Катранник — роману В. Барки «Жов
тий князь», Іван Іскра — роману у віршах Л. Костенко «Маруся Чурай». Правильна
відповідь 1Г; 2А; ЗБ; 4В.
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