
ВАРІАНТ 1 

11 клас  

Українська мова 

 

1. Написати промову «Сенс життя, або в чому вона, «національна ідея?» 

Використовуючи мовні засоби публіцистичного стилю: 

–    суспільно–політичну лексику; 

– риторичні запитання, вигуки, повтори; 

– спонукальні й окличні речення; 

– поширені речення. 

12 балів 

 

2. Записати речення, розставивши пропущені розділові знаки, побудувати його 

структурну схему, зробити повний синтаксичний розбір. 

Земля була суха ранкове повітря легке і напрочуд прозоре спориш над дорогою зелений 

а дерева над окопом плелися так густо що дівчина йшла немов у лісі.(В.Козаченко). 

7 балів 

 

3. Що таке пароніми? Яка їх роль у мовленні? Навести приклади, пояснити 

значення. 

3 бали 

 

4. До слів іншомовного походження дібрати українські з відповідним значенням. 

Альтернатива, фієста, фіаско, монпансьє, аномалія. 

3 бали 

5. Перекладіть українською мовою: 

Телефон плюс дисплей – и готово устройство, с помощью которого можно поговорить с 

собеседником, передать ему при необходимости копию документа, рисунок или чертеж… 

Новый аппарат – телефакс получает за рубежом все большее распространение. 

 5 балів 

6. Записати не менше п’яти висловлювань про мову ( зі слів видатних людей). 

5 балів 

 

Усього: 35 балів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 клас  

Українська література 

 

1. Написати твір на одну з тем: 

1) Розвінчання романтики більшовицької революції та кривавої громадянської 

війни в новелі „Я (Романтика)” М.Хвильового. 

2) Не треба слів! Хай буде тільки діло! ( О.Теліга). 

3) Трагедія роду Половців (за романом „Вершники” Ю.Яновського). 

 12 балів   

2.  Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у 

висловлюваннях. 

1) Хто з українських письменників брав участь у громадянській війні (назвати не 

менше 5 прізвищ). 

2) За якою ознакою можна розподілити подані прізвища українських письменників за 

групами: Ю.Драгоман, В.Вовк, О.Теліга, Є.Маланюк, Б.Бойчук, Ю.Тарнавський, Олег 

Ольжич. 

3) 4 листопада 1937 року в урочищі Сандормох у Карелії розстріляно більш ніж як 

тисячу соловецьких в’язнів, серед них... . 

4) Організатором якого літературного об’єднання був М.Хвильовий? 

5) Хто сказав: „Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду”? 

6) Який прозовий жанр започаткував Остап Вишня? 

7) З якими подіями в житті Олени Теліги пов’язаний Київ? 

8) МУР – це... . 

9) Назвати прізвища письменників–ювілярів (не менше трьох). 

10) Назвати цьогорічних лауреатів Шевченківської премії. 

10 балів 

3. Визначити автора поезії. Розкрити ідейно–художній зміст. 

Стилет чи стилос? – не збагнув. Двояко 

Вагаються трагічні терези. 

Не кинувши у глиб надійний якор, 

Пливу й пливу повз береги краси. 

 

Там дивний ліс зітхає ароматом 

І весь дзвенить од гімнів п’яних птиць, 

Співа трава, ніким ще не зім’ята, 

І бавить сном солодких таємниць, 

 

Там зачарують гіпнотичні кобри 

Під пестощі золототілих дів... 

А тут – жаха набряклий вітром обрій: 

Привабить, зрадить і віддасть воді. 

 

Не тільки тут веселий галас бою – 

Розгоном бур і божевіллям хвиль. 

Безмежжя! Зачарований тобою, 

Пливу в тобі! В твій п’яний синій хміль! 

8 балів 

Усього: 30 бали 

 

 

      

 



ВАРІАНТ 2 

11 клас  

 
І. З’ясуйте: 

  1. Що спільного було в усіх модерністичних течіях другої половини ХІХ –початку   ХХ 

століття? 

 2. Леся Українка, М.Коцюбинський, М.Вороний, О.Кобилянська, В.Стефаник,    Б-І. 

Антонич і український модернізм. 

 3. У чому суть літературної дискусії 1925-1928 рр.? Позиція в ній Миколи Хвильового, 

неокласиків. 

4. Поезія П.Г.Тичини як яскраве явище українського модернізму. 

5. У чому виявилась причетність Одеси до становлення українського модернізму? 

                                                                                                                                  15 б.                                                                                                                            

ІІ. Дайте лаконічні, але обґрунтовані відповіді на запитання. 

1. В якому місті й коли вийшов перший альманах модерністичного спрямування? Яка 

його назва? Хто був ініціатором і організатором його випуску? 

2. У чому суть полеміки між Іваном Франком та Миколою Вороним, яка породила 

вірш „І.Я.Франкові”, що вважається поетичним „кредо” українських модерністів? Чи були 

позиції двох митців слова принципово непримиренними? 

3. Яка, на вашу думку, принципова риса відрізняє творчість українських модерністів 

від творчості модерністів європейських? 

4. Хто перший сформував засади неоромантизму? У чому його відмінність від 

романтизму І половини ХІХ ст.? 

5. Кому (чи чому) присвячена новела Миколи Хвильового „Я (Романтика)”? У чому 

суть цієї посвяти? 

                                                                                                                                   10 б. 

ІІІ. Розкрийте питання. 

     Появою яких нових жанрів збагатилась українська література кінця ХІХ – початку ХХ 

століття? Охарактеризуйте кожен із них, наведіть конкретні приклади у творчості українських 

письменників. 

                                                                                                                                    8 б.                                                                                                                         

ІV. Запишіть слова, подані в російському написанні, українською мовою. Поясніть їх 

правопис. 

   Либретто, фортиссимо, компьютер, по долинам и по взгорьям, Архимед, Шиллер, 

шасси, физика, ночью, матерью, квартала, в конце коридора, в Греции, цикада, Цицерон, 

портьера,  предыстория. 

                                                                                                                                 5 б. 

V. Провідміняйте числівники 107, 589, 1444. Утворіть із ними прикметники з 

допомогою слів ТОННА, КІЛОГРАМ, КІЛОМЕТР. З одним із цих прикметників складіть 

речення.  

                                                                                                                                7 б.                                                                                                                              

VI. Запишіть речення, знявши риски та вставляючи, де потрібно, розділові знаки й 

літери. Зробіть повний синтаксичний розбір, побудуйте структурну схему. Зробіть 

комплексний аналіз (фонетичний, морфемний, морфологічний, словотвірний розбори) 

підкресленого слова. 

   Давно огорнуто туманом десятиліть моє голодне дитинство, давно (не)має тих оченят 

що з надією заглядали мені до рук коли я повертався (з) (зі) (із) своїх мандрівок по забуту 

кимось у полі картоплину чи ще (ні) ким (не) видерте пташине гніздо а пот...м...янілі вікна 

рідної хати все дивлять...ся (з) дал...ни мені в душу (з) (під) почорнілої стріхи як (не) забутні 

мам...ні очі (з) (під) темних скорботних брів. 

                                                                                                                              10 б.                                            

                                                                  Всього: 55 балів 



ВАРІАНТ 3 

11 клас  

Українська мова 

1. Напишіть твір-міркування на тему «Єдина справжня розкіш – це розкіш людського 

спілкування»( А.Сент-Екзюпері) 120-130 слів.12б.  

2.З’ясуйте  синтаксичну роль інфінітива.                                    5б. 

А) Наказ виступати. Б) Дали наказ виступати.В)Знати – це вчитися. 

Г) Наказали виступати. Д) Прийшли вчитися. 

3. Від назв населених пунктів утворіть назви адміністративних районів України:                                                                              

4б. 

Коломак, Нова Водолага, Печеніги, Великий Бурлук,  Збараж, Кременчук, Бахмач, Калуш, 

Запоріжжя, Хуст, Арциз, Острог, Дрогобич, Золотоноша, Вінниця, Умань, Мелітополь, Гадяч, 

Запоріжжя, Чернівці. 

4. Спишіть. Позначте  речення: 

А) у яких допущені орфографічні помилки ( підкресліть ці слова, поясніть їх правопис).                                                                     

3б. 

Б)  у яких допущені пунктуаційні помилки ( підкресліть ці розділові знаки, поясніть 

правила їх вживання);                                           3 б.                                                                                                                                                                                                                           

В) у яких допущені стилістичні, граматичні чи лексичні помилки 2б. 

Зробіть повний синтаксичний розбір 7-го речення, накресіть його структурну схему.                                                                 

6+2=8б 

1) Мова є явище відносно стабільним. 2) Для мовців вона  на протязі усього життя 

здається незміною. 3) Однак не можна не помітити, що давньо-українська мова епохи Руси-

України і сучасна українська мова помітно різняться. 4) Поступові кількісні зміни в мові 

протягом столітть зумовили якісні зміни, причому такі, що сучасному мовцеві важко зрозуміти 

давні тексти. 5)Отже мова – це одночасно і жива діяльність, і продукт минулого. 6).Відповідно 

в мовознавстві розрізняють стан мови та розвиток мови 7). Існує два підхода до вивчення мови 

вивчення мови на певному часовому зрізі, та вивчення мови в її історичному розвитку  на 

протязі тривалого часу ( М Кочерган. «Вступ до мовознавства») 

 

Українська література. 11 клас 

1.Напишіть твір на тему: «Осмислення загальнолюдських цінностей у кіноповісті  

О.Довженка «Україна в огні» (до 160 слів)                                                                                                                                

12 б.                      

 2.Установіть відповідність між прикладами і тропами            4 б. 

Приклад                                                                        Троп 

1)Я в снах колись стрівся з                       А  - синекдоха 

нею в терновому саду.                               Б -  порівняння 

2) Слухати Солов’яненка  -                        В – метонімія 

насолода.                                                      Г -  епітет 

3).Поезія згубила камертон.                       Д - метафора 

 4)Усі чекали вечері,  бо досі крихти 

 в  роті ніхто не мав. 

3. Про кого  з письменників могли сказати відомі  постаті в Україні  

                                                                                                            4 б. 

1).Не приймав ти підлості нітрохи,             А)Ю. Смолич про  

Прогримів, немов весняний грім.                Ю. Яновського 

2).Друг людини, друг природи й праці,       Б) М.Рильський про  

Грізний ворог нечесті і зла.                          Остапа Вишню 

3). Він у прозі був поетом.                             В) А.Малишко про  

4). Умер великий правдолюб,                             Г.Косинку 

син українського народу .                             Г) В. Сосюра про Остапа       



5).  Будеш, батьку, панувати,                         Вишню. 

    Поки живуть люди                                     Д) Шевченко про   

                                                                         Котляревського                                                          

4. Зробіть ідейно-художній аналіз     поезії                               8 б. 

Ніч.Тиш. І на клавіші рука. 

Тиша митця співає стоголосо. 

Митець мелодію напружено шука, 

Черпаючи в своїм дитинстві босім. 

Уже значки з’явились на папері, 

Мов ластівки на телеграфнім дроті. 

І звуки чарівні,мов гімн небесній сфері,  

Народжуються щирі в сьомім поті. 

Так є постійно. День летить за днем, 

Долаючи душі людської скнарість. 

Він в пошуках нових музичних тем 

Дарує молодість, поборюючи старість. 

Хай муза  буде завше  із митцем, 

Допомага йому здолати болі. 

А музика його, як серця щем, 

Завжди присутня буде в нашій долі  ( В.Зикий) 

 

 

ВАРІАНТ 4 

11 клас  

 

  І.  Виконайте тестові завдання. 

1. Визначте, у якому з наведених слів наголос падає не на перший, а на другий склад: 

А спина; 

Б олень; 

В фартух 

Г фольга 

Д подруга. 

2. В якому рядку іншомовні слова тільки чоловічого роду: 

А рагу, мадам, аташе, міс, какаду 

Б журі, шимпанзе, Чилі, кашне 

В колібрі, поні, кенгуру, Кюсю. 

3. Який з наведених фразеологізмів не може бути в одному синонімічному ряду з іншими: 

А пекти раків 

Б зайтися рум’янцем  

В як вогнем охопило 

Г з вогню та в полум’я 

Д кров заливає обличчя 

4. Знайдіть сполучення, яке треба писати не через два дефіси, а в три слова: 

А будь/що/будь 

Б де/не/де 

В пліч/о/пліч 

Г сам/на/сам 

Д всього/на/всього. 

5. Знайдіть записане з порушенням правописних норм слово іншомовного походження: 

А комп’ютер 

Б журі 

В трельяж 



Г інтелигент 

Д реєстрація. 

6. Визначте неправильну фразу та напишіть правильно: 

А Авгійові стайні 

Б Ахіллесова п’ята 

В Езопівська мова 

Г Велесова башня. 

7. З великої літери треба писати обидва слова в рядку: 

А (Г,г)енерал (А,а)рмії 

Б (А,а)кадемія (Н,н)аук 

В (Д,д)емократична (П,п)артія 

Г (Є,є)вропейський (С,с)оюз. 

8. Діалектні слова вжито в реченні: 

А І легеня сопілка плаче, наче вітер, що схитнувсь у яр 

Б У мармурових курганах – розм’яклий характер осоння 

В І вірш твій вирвався без титла, і дух твій вирвався з тенет 

Г Орел впинався кігтями в рамено. 

          6 балів 

 

ІІ. Доведіть або  спростуйте думку: "Кожній нації є за що посипати голову попелом. 

Тільки не треба ним запорошувати очі наступних поколінь"(Ліна Костенко). 

          12 балів 

ІІІ. Відредагуйте речення. 

Оголошується наступний порядок денний. Іван не мав ніякої уяви про космічні 

катастрофи. Ця вулиця носить ім’я Богдана Хмельницького. Хто стукає, тому й 

відкривають. Вони - старі приятелі. Я з ними у добрих відношеннях. 

          3 бали 

 

ІV. Запишіть речення, розставте розділові знаки, побудуйте його структурну схему, 

зробіть синтаксичний розбір речення. 

Не забудьте не збайдужійте не зрадьте цих духовних оберегів з якими ми виростали й 

виходили в широкий і тривожний світ щоб завжди повертатися бодай у спогадах до 

родинного вогнища до свого посвіту. 

          6 балів 

V. Дайте відповіді на запитання. 

1. Чому "соціалістичний реалізм" є імітаційною літературою? 

2. Які нові жанри з’явилися в українській прозі 20-х рр.? 

3. Що таке новела? Чим цей жанр відрізняється від оповідання? 

4. М.Рильський назвав новелу "Мати" однією з найглибших речей Г.Косинки. В чому ця 

глибина? 

          8 балів 

VІ. Визначте головну думку поезії. До якого виду лірики вона належить? Назвіть 

тропи, вжиті у вірші. 

Дмитро Паличко 

Рубаї 

*** 

Мені нагадують людські серця 

Крихке й тоненьке серце олівця – 

Зламати легко, застругати важче, 

Списати неможливо до кінця. 

          8 балів 

Усього 43 бали 



ВАРІАНТ 5 

Мова  
1. Напишіть твір-роздум «Чи актуальна нині проблема батьків і дітей?» 

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі докази. Проілюструйте свої думки 

посиланнями на приклади з художньої літератури, історичні факти або випадки життя.   

       12 б. 

2. Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний 

розбір речення, побудуйте його структурну схему.  

Хлопець здивовано відійшов і озирнувся навкруги оком бурлаки що до рідного краю 

прибився після блукань і нічого не знайшов того що був полишив побачив усе зміненим і таким 

від спогадів далеким що навіть жалю ця спотворена дійсність не була варта (В.Підмогильний).

    5 б. 

3. Кожен мовознавець у своїй бібліотеці тримає словник основних термінів і понять 

тієї царини мовознавства, в якій він працює. Спробуйте розподілити подані терміни за 

розділами мовознавчої науки (наприклад: підмет, синтагма-синтаксис).  

Період, пароніми, архаїзм, склад, кличний відмінок, предикат, інфінітив, омофон, 

варваризм, відокремлення, прикладка, дифтонг, пауза, асиміляція, дієвідміна, пунктограма.  

         5 б. 

4. Випишіть окремо синтаксичні, лексичні словосполучення та фразеологізми.  

Тихий океан, дихати вогнем, Чорне море, фермерське господарство, Верховна Рада, 

цікавий для учнів, нам’яти боки, мокрий від дощу, між двох вогнів.  

У чому відмінність синтаксичних словосполучень від лексичних і фразеологічних? 

       5  б. 

         Всього: 27 балів  

11 клас 

Література  

1. Напишіть твір на одну з поданих тем: 

- Трагедія митця в тоталітарній державі (доля і творчість письменників 

«Розстріляного відродження» у колі часу). 

- Органічне поєднання гумору і лірики  в «Мисливських усмішках» Остапа Вишні. 

- Україна як міф у поезії Євгена Маланюка.     12 б.  

2. Дайте відповідь на питання. Яку ідейно-художню роль відіграють пейзажні 

картини у романі Юрія Яновського «Вершники».    5 б. 

3. Дайте відповіді на питання:  

- Який факт спричинив до переростання літературної  дискусії 1925-1928 рр. на 

політичну? 

- Назвіть засоби творення комічного. 

- Хто входив до «грона п’ятірного»? З якого твору цей вислів?  

- Назвіть лауреатів Шевченківській премії 2008 року у галузі літератури та їхні  

твори.  

- Які історичні обставини зумовили появу «Празької школи»?   5 б. 

4. Новаторський характер в українській літературі кінця ХХ - початку ХХІ ст. Назвіть 

прозаїків і поетів сучасної української літератури. Дайте характеристику твору письменника, 

якого ви читали.      5 б. 

Всього: 27 балів            
 

 

 



ВАРІАНТ 6 

11 КЛАС 

 
УКРАЇНСЬКА МОВА 

 
І.  Побудуй роздум у публіцистичному стилі, ствердивши або спростувавши одну з таких 

тез (обсяг – до 1 сторінки): 

 

o Не є можливим компроміс між  добром і злом, правдою та брехнею. 

 

o Людина така, яким є її уявлення про щастя.  

 

o Ногами людина має врости в землю батьківщини, але її очі мають оглядати увесь 

світ. 

 

o Що означає бути великим? Це значить слугувати людям, будучи вищим за них. 

 

ІІ. Виконай тестові завдання. 

 

  Завдання 1–8 мають по п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА 

ПРАВИЛЬНА. Вибери правильну відповідь і познач її. 

 

 

1. Познач рядок, у якому  всі фразеологізми мають літературне походження: 

 

А лицар без страху й догани; з щитом чи на щиті; народжений повзати літати не може; 

крокодилячі сльози 

Б перейти рубікон; мертві душі; дух, що тіло рве до бою; після нас хоч потоп 

В а судді хто;  останній день Помпеї; Ромео і Джульєтта; незлим тихим словом 

Г бути чи не бути; у нас нема зерна неправди за собою; є ще порох у порохівницях;  

спартанський спосіб життя 

Д наша ціль – людське щастя і воля;  герой нашого часу; король Лір, сміх Мефістофеля. 

 

2. Познач рядок, у якому значення фразеологізму витлумачене неправильно. 

 

А Вавилонська вежа – справа, що ніколи не буде 

завершена. 

Б Варфоломіївська ніч – жорстоке масове 

винищення людей. 

В Вальпургієва ніч -  гучна весела гулянка. 

Г Віфлеємська зірка – дороговказ. 

Д Валаамова ослиця -  дотепна людина. 

 

 

3. Познач речення, у якому між непоширеною прикладкою та означуваним словом  на 

місці скісної риски не потрібно ставити дефіс: 

 

А Погожий день/красунець за яворами зник  (А.Малишко). 

Б Мечі з піхов добуваймо, князівну/полонянку із чарів визволяймо (В.Свідзинський.) 

В І в тому сні ніби випливала з моря зеленоока красуня/русалка  (І.Нечуй-Левицький). 

Г Веснянка/дівчина зі степом вінчана (В.Василашко).  

Д Очі/зорі, зорі/очі тут і там  (М.Вороний). 

 

4. Познач складносурядне  речення, між частинами якого не потрібно ставити кому 

(розділові знаки пропущено):  

 



А Життя не насолода і не страждання а діло і його слід робити  чесно (А.Токвіль). 

Б Весела людина живе у веселому світі а людина похмура живе у світі похмурому 

(С.Смайлс). 

В Від дороги славно-славно обізвалася пісня і дівчина радісно метнулася їй назустріч 

(М.Стельмах). 

Г У ритмі нашої ходи  гримить оркестр на всі лади і контрабас гуде (Л.Талалай)  

Д Скільки можна зробити для дорогої людини і як це приємно! (П.Загребельний.) 

 

5. Познач безсполучникове складне речення, між частинами якого потрібно поставити  

двокрапку (розділові знаки пропущено): 

 

А Язик брехливий ненавидить правду улесливі вуста призводять до погибелі. (З Біблії). 

Б Багато бесіди  мало розуму (О.Духнович).  

В Заніміла б я навіки  самі речі ллються (П.Куліш). 

Г Життя легко висміяти і знецінити набагато важче у пітьмі засвітити каганчик віри та 

надії (В.Дрозд). 

Д Мудрий чоловік потужний знання збільшує силу (З Біблії). 

 

6. Познач речення, ускладнене вставним словом (розділові знаки знято): 

 

А Я справді кинув вас мої степи і луки.(Олександр Олесь). 

Б У процесі наукового дослідження вчені часто пропонують  різні навіть суперечливі 

гіпотези (З підручника). 

В На жаль не можна з Нілу пірамід перенести й закласти у музеї (С.Стриженюк). 

Г На щастя і любов я маю право (Л.Горлач). 

Д Може зламатися тіло  але ніколи  дух (О.Стефанович). 

 

7. Познач рядок, у якому всі слова пишуть  із подвоєними літерами: 

 

А над..ержава, курін..ий, довгождан..ий, здоровен..ий 

Б благословен..ий, жит..євий, дрібноліс..я, стат..ей 

В колос..я, барок..о, буден..ість, роздоріж..я 

Г Академ..істечко, Галич..ина, ін..овація, від..аність 

Д перелун..я, Він..ич..ина, одіс..ея,  печал..ю 

 

8.  Познач рядок, у якому всі складні слова пишуть  через дефіс: 

 

А українсько/турецький, гірко/солоний, жовто/гарячий, сніжно/білий 

Б західно/український, військово/морський, видимо/невидимо, гостро/лукавий 

В історико/культурний, багряно/жовтий, мудро/іронічний, всього/на/всього 

Г яскраво/зелений, фізико/математичний, срібно/перий, прем’єр/міністр 

Д художньо/філософський, видимо/невидимо, багряно/гривий, рано/вранці 

 

 

Завдання 9-12 мають по п’ять варіантів відповідей, із яких правильних 

відповідей ДВІ АБО БІЛЬШЕ.  Вибери усі правильні відповіді й познач їх. 

 

9. Познач речення, у яких  слова вжиті  в  метонімічному значенні: 

 

А Балакучим  намистом  линуть гуси над містом (В.Васюк). 

Б Розмінюєм дні на мідяки дрібниць  (О.Гончар). 

В Село до телевізорів сідає, звільнившись від щоденних ста морок (В.Бровченко). 



Г Я люблю свою кімнату, білу, неначе снігурка, з Боттічеллі на стінах (М.Коцюбинський). 

Д А мороз пече – аж вії злипаються (Григір Тютюнник). 

 

10. Познач речення зі складеним підметом: 

 

А Малі Дубові Гряди  розсілися на горбах (Є.Гуцало). 

Б Ця краса тільки може в сні дитячім присниться (В.Сосюра). 

В Хотів я у серце твоє зазирнути (С.Черкасенко). 

Г Велика зграя журавлів кружляла невисоко (М.Рильський) 

Д  «Б’ють пороги» - кантата Миколи Лисенка. 

 

11. Познач неповні речення: 

 

А Свободу зображають в образі жінки (Л.Забашта). 

Б Свободу кожному народу! (П.Тичина). 

В Мальви, вишня пелехата, тихий стук і тихий крок (І.Коваленко). 

Г За вікном  і жоржини, і рожі (В.Сосюра). 

Д Коло криниці рясні чорнобривці (А.Камінчук). 

 

12. Познач речення з поширеними однорідними звертаннями  (розділові знаки 

пропущено): 

 

А Добрий ранок моя одинокосте (Л.Костенко). 

Б Бувайте здорові красний пане та красная пані з Новим роком! 

В Розступіться горе та біда дайте щастю й радості дорогу (М.Луків).   

В Безрідні Йвани не спішіть забути першу колискову (Б.Дегтярьов). 

Г Здрастуй здрастуй моя жоржино і вербове моє село! (М.Вінграновський). 

Д Візьміть мене гаї поля озера ріки! (А.Підлужний). 

 

Завдання 13-15 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, 

позначеного ЦИФРОЮ, добери відповідник, позначений БУКВОЮ, і впиши її в 

таблицю.  

 

13. Установи відповідність між іншомовними словами та їхніми лексичними значеннями: 

 

1 концепція 

2 концесія 

3 кон’юнктура 

4 кооперація 

 

А стан речей, сукупність умов, збіг обставин, що 

впливають на хід або результат справи 

Б узгодження, приведення у відповідність,  встановлення 

взаємозв’язку 

В форма організації праці, за якої  певна кількість людей  

спільно бере участь у виробничих процесах 

Г система поглядів на певне явище, основна ідея 

Д  договір передачі на певних умовах і на певний термін 

права експлуатації лісів, надр тощо 

 

1  

2  

3  

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Установи відповідність між односкладними реченнями й визначенням їхніх видів: 

 

 Вид односкладного  речення  

1 Взялося на мороз (С.Бурлаков). 

2 Хата. Гай. (В.Григоренко). 

3 Структуру металевих сплавів досліджують 

за допомогою радіоактивниї ізотопів. 

4 Серцю кохати, на жаль, не накажеш 

(Д.Луценко). 

А означено-особове 

Б неозначено-особове 

В узагальнено-особове 

Г безособове 

Д називне 

 

1  

2  

3  

4  
 

 
15.Установи відповідність між складнопідрядними реченнями  та  визначенням їхніх 

підрядних частин: 

 

 Вид підрядного речення  

1 Понеси мене на крилах, радосте моя, де на 

пагорбах і схилах сонця течія (В.Симоненко). 

2 Бережім криницю від багнюки, щоб коло нас 

не повзали гадюки (В.Грінчак). 

3 Діла твої тоді нетлінні, коли в душі нема 

іржі (В.Грінчак). 

4 Не так вже далеко до тої гори, куди все 

життя ми йшли (Т.Севернюк). 

5 І певен я, що правда візьме гору (М.Зеров). 

 

А означальне; 

Б з’ясувальне; 

В обставинне місця; 

Г обставинне умови дії; 

Д обставинне мети; 

Е обставинне причини. 

 

 

1  

2  

3  

4  

5  
 

 

16. Запиши речення, розстав розділові знаки. Підкресли головні й другорядні члени 

речення. Над кожним словом надпиши, якою частиною мови воно є. Побудуй структурну 

схему речення. 

 

   Треба було ще глибоко розуміти що мова тільки та невичерпно багата й гарна яка 

виплекана твоїм рідним народом яка живиться із народних джерел що ніколи не 

замулюються (П.Панч). 

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

 

Завдання 1–12 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА 

ПРАВИЛЬНА. Вибери  правильну відповідь і познач  її. 

 

 

Аналіз художнього тексту 

 

Михайло Коцюбинський 

УТОМА 

 

Душа моя втомлена - і навіть той жаль, що почуваю, нагадує лиш усміх, застиглий на 

обличчі мерця...  

       Я маю жаль до неба, бо хмари, що проходять по ньому, не лишають там жодного 

сліду: воно знов стає ясним і блакитним. Жаль маю до землі, бо тіні, що вкривають її, 

пересунуться на інше місце, і, де було тьмяно і сумно, знов ляже золото сонця.  

        З жалем дивлюсь на воду: мов дзеркало, одбиває вона красу світу, і коли невдоволена 

навіть - ламле всі лінії й фарби і  т в о р и т ь  своє.  



         І маю жаль я до осінньої рослини: кожна брунька ховає в собі надію життя і дасть 

нові пагони.  

         Тоді як я...  

         Тоді як попіл надій моїх нерухомою хмарою завис наді мною, тоді як сонце щастя не 

зжене з душі тіней, як дзеркало душі моєї померкло, потьмарилось, не одбива нічого, тоді 

як те, що облетіло і стало голим, - не розів'ється знову.  

          І чом не живу я, вища істота, як те мертве небо, як нежива земля, як вода, як 

рослина?  

          Спитати?  

          Не хочу... Втомився... 

 

1. Образ Утоми перегукується з подібним у такому творі М.Коцюбинського: 

 

А «Intermezzo» 

Б «Цвіт яблуні» 

В «Дорогою ціною» 

Г «Тіні забутих предків» 

 

2. У мініатюрі «Утома» найяскравіше виявлена така ознака імпресіоністичного 

твору: 

 

А уривчаста синтаксична будова речень 

Б часте використання інверсій 

В безсполучникові конструкції 

Г багатство зорових і звукових образів 

 

3. В останніх двох реченнях мініатюри використано три крапки на позначення  

 

А інтонації незавершеності 

Б уривчастості мови під час утоми й сильних переживань 

В перерваності думок 

Г уривчастості мови від зворушення 

 

4. Головна проблема мініатюри М.Коцюбинського «Утома» висловлена в реченні 

 

А Я маю жаль до неба, бо хмари, що проходять по ньому, не лишають там жодного 

сліду: воно знов стає ясним і блакитним. 

Б Жаль маю до землі, бо тіні, що вкривають її, пересунуться на інше місце, і, де було 

тьмяно і сумно, знов ляже золото сонця.  

       В І маю жаль я до осінньої рослини: кожна брунька ховає в собі надію життя і дасть 

нові пагони. 

Г І чом не живу я, вища істота, як те мертве небо, як нежива земля, як вода, як 

рослина? 

 

5. У мініатюрі «Утома» наявні ознаки усіх названих жанрів художніх творів, крім 

 

А соціально-психологічного 

Б філософського 

В соціально-побутового 

Г ліричного 

 

 



6. Символізм як одна зі стильових течій модернізму має такі ознаки: 

 

А  відтворення миттєвих вражень від безпосереднього зіткнення з якимись явищами, 

щонайточніше фіксування сприйнятого в певний момент 

Б  заміна думок або понять відповідними знаками, що мають прихований смисл  

В  прагнення наблизити ідеал до дійсності, посилена увага до краси природи й 

людської особистості 

Г  яскравість і нервова гострота художнього образу, відображення особистих 

переживань під впливом настрою, але при цьому автор уникає деталей у зображенні 

 

7. «Аристократизм духу» і захоплення досконалістю античної лірики – це складові 

естетичної платформи 

 

А неоромантиків 

Б неокласиків  

В поетів „Празької школи» 

Г поетів Нью-Йоркської групи 

 

8. Прочитай  репліку тьоті Моті з комедії М.Куліша «Мина Мазайло» 

 

«…коли твій рідний папа заснував у власній квартирі своїм коштом, можна сказати і 

до газети написати, соціалісти чеського лікнепа правильних проізношеній, ще й до 

того вигадав електричну мухобійку, то за таку прекрасну ініціативу, за такий 

масштаб, за те, що він прагне стати ну просто поряд очним человєком, ти хотів 

його…» 

 

У цих рядках розвінчується національний нігілізм обивателя  

 

А шаржовано 

Б з їдкою іронією  

В гротескно 

Г із сарказмом 

 

9. М. Хвильовий присвячує новелу «Я (Романтика)» М. Коцюбинському. А відомий 

український поет М. Рильський зазначає: «Шукання М. Хвильового почались там, де 

урвалися шукання М. Коцюбинського».  

У творчості М. Коцюбинського й М. Хвильового спільним є 

 

А  тяжіння до змалювання природи 

Б  імпресіоністична манера письма  

В  зображення трагічної долі жінки-селянки 

Г  ознаки критичного реалізму 

 

10. Серед дванадцяти найкращих фільмів усіх часів і народів названо створений 

О.Довженком за власним сценарієм кінофільм 

 

А  «Україна в огні» 

Б  «Земля»  

В  «Зачарована Десна» 

Г  «Поема про море» 

 

 



11. Прочитай  уривок з повісті О. Довженка «Україна в огні» 

 

«Багато минуло часу, як кинулась Олеся через вікно в життєву прірву. Багато горя і 

бруду з трудних кривавих шляхів і переплутаних стежок прилипло до молодого її 

тіла і душі. Не раз і не два кричало, розтиналося, горіло огнем у грудях дівоче її 

сумління під тиском мерзоти і невблаганного насильства на широкому терені 

аморальності і занепаду".  

 

Так письменник узагальнює 

 

А  пережитий у неволі жах 

Б  зовнішні зміни дівчини 

В  глибокий біль за понівечену молодість  

Г  трагічну долю жінки на війні 

 

12. Прочитай  уривок з повісті О.Довженка «Зачарована Десна» 

 

«Вона [баба Марусина] була малесенька й така прудка, і очі мала такі видющі, що 

сховатись од неї не могло ніщо в світі. Їй можна було по три дні не давати їсти. Але 

без прокльонів вона не могла прожити й дня. Вони були її духовною їжею. Вони 

лились з її вуст потоком, як вірші з натхненного поета, з найменшого приводу. У неї 

тоді блищали очі й червоніли щоки. Це була творчість її палкої, темної, престарілої 

душі». 

 

В авторських інтонаціях цього уривка звучить 

 

А тепло, жаль та співчуття до багатостраждальної селянки  

Б неприйняття лихої вдачі героїні 

В здивування від поведінки баби Марусини 

Г захоплення поетичною емоційністю звичайної селянки 

 

 

   Завдання 13–15 мають по шість варіантів відповідей, з яких лише ТРИ 

правильні. Вибери  правильні відповіді й познач  їх. 

 

 

 

13. У новелі «Подвійне коло» Ю.Яновський майстерно створив образи братів, у яких 

ідеологія замінила 

 

А  родову пам’ять  

Б  милосердя  

В  повагу до матері  

Г  пощаду до класового ворога  

Д  любов до землі 

Е   щасливе кохання 

 

 

 

 

 



14. У п’єсі «Мина Мазайло» Микола Куліш художньо втілив тему 

А  героїчної боротьби найбіднішого селянства за краще життя в умовах голоду й 

розрухи 

Б  України в роки громадянської війни 

В  натиску глобальної русифікації  

Г  життя старої інтелігенції після перевороту 1917 року 

Д  міщанства й українізації  

Е зречення людиною природних пракоренів та цинічного хизування відступництвом  

 

15. Прочитай  уривок з повісті О. Довженка «Україна в огні»  

 

«І стрепенулася у Запорожця нелюдська жадоба життя. З широких українських 

степів, з ярів і темних байраків повіяло на нього смалятиною історії, головешками, 

димом і кривавою парою. 

 Пристрасть боротьби і помсти, вся воля, весь розум спалахнули в ньому з такою 

страшною силою, що він в одну мить ніби возвівся в якийсь надзвичайний ступінь, 

близький до вибуху…  Це був уже не той Запорожець. … випроставсь — увесь в 

крові, гарячий і натхненний". 

  

   У цьому уривку такі ознаки народного епосу 

 

А  допомога сил природи героєві у скрутну хвилину  

Б  стилістичний прийом гіперболізації  

В  романтично-піднесені характеристики внутрішнього стану героя  

Г  поетична деталь, образ-символ 

Д  зачин-повтори для смислової й  емоційної виразності характерів 

Е  ліричний відступ як шлях до розуміння психологічного стану героя 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


