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Мета цього навчального посібника - допомогти майбутнім учасникам 
зовнішнього незалежного оцінювання самостійно підготуватися до вюю

нання теtтових завдань з украінської мови та літератури. Матеріал збір
ника укладено відповідно до чинних програм з української мови і літерату

ри для середніх загальноосвітніх навчальних заклаДів і програми ЗНО. 
Книжка складається з двох частин: І - українська мова, 11 - украін

ська література. Кожна з них має таку будову: спочатку в доступній, с111с

лій і зручній мя засвоєння формі викладено необхідний теоретичний мате
ріал, що ілюструється прикладами. Після пояснення запропоновано в 

тестовій формі різного рівня систему завдань, виконавши які, кожен ма

тиме можливість систематизувати знання за курс середньо! школи. Фор
мулювання й графічне оформлення завдань двох форм - на надання від

повіді й на встановлення правильної відповідності - максима.11ьно відпо

відає тестовому зошиту зuвнішньоrо незалежного оцінювання. 

Книжка стане в пригоді також учням 5-10 класів під час вивчення 
відповідних тем, адже посібник містить значну кількість завдань, вико
нання яких дасть можливість набути практичних умінь і на1шчок з украін
ської мови і літератури. 

Матеріал посібника вчителі можуть використовувати під час прове
дення уроків для навчаль1юrо тестування, тематичних контрольних робіт, 
а також для додаткової самостійної роботи учнів у rюзауJЮчНИЙ час. 

A8111QpU 

з 
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Додатnк№ 1 
до наказу Міністерства освіти І науки, 

молоді та спорту Украіни · 
:'<О 791 від 14.07.2011 

УКРАЇНСЬКА МОВА 

Програма зовиішньоrо незалежного ш~інюваиия 

Пояснювальна записка 

Програму зовнішнього незалежно1·0 оцінювання з українськоі мови 
(діІлі - програма ЗНО) розроблено з урахуванням чинних програм з 
українськоі мови для 5-9 класів (лист Міністерства освіти і науки 
Украіни № 1/11-6611 від 23.12.2004 р.) та програм для профільноm на
вчання учнів 10-11 класів (рівень стандарту) (наказ Міністерства освіти 
і науки України № 1021 від 28.10.2010 р.). 

Матеріал програми ЗНО розподілено за такими рщділами: "Фонети
ка. Графіка•, •Лексикологія. Фразеологія», <1Будона слова. Словотвір», 
"морфологія•, "синтаксис•, «Стилістика», "орфоепія•, «Орфографія~., 
"Розвиток мовлення~. 

На заа 
розділу, 

теми 

1.Фонеrn
ка. Графіка 

4 

Знання 
Предметні вміння 

та способи навча.льноі 
діяльності учнів 

Фонетика як розділ мовознав- Учасник (ця) ЗНО: 
чої науки про звуковий склад визІІlРІйЄ в словах голосні, 

мови. Голосні й приголосні тверді і м'які, дзвінкі й глухі 

звуки. Приголосні тверді й приrолосні, ненаrолошені й 
м'які, дзвінкі й глухі. Позна- наголошені голосні; ді~ит" 
чення звуків мовлення на слово на склади; вuзначtrе зву

письмі. Алфавіт. Співвідно- кове значення букв у слові; 
шення звуків і букв. Звукове визначає місце букв в алфавіті, 
значення букв я, ю, в, і, щ. роаташовує слова за алфаві
Склад. Складоподіл. Наголос, том; розпі.тає явища. уподіб
наголошені й ненаrолuшені ие1шя приголос1шх звуків, 

склади. Уподібнен11я приrо- спрощення в групах nриrолос
лосних звуків. Спрощення 11 них, основні випадки черrу
rрупах приrолосних. Найпо- вання голосних і прцголосних 
ширеніші випадки чергування з11у1<ів, чергування g - в, і - іІ 
rолосних і приrолосних зву

. кіа. Основні в1шадки чергу
вання у - в, і - іІ 
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Назва 
роздJпу, 

теми 

2. Лексико
логія. Фра
зеологія 

З. Будова 
слова. Сло

вотвір 

Продовження тобл. 

nрl1дметні еміння 
Знання та сnосоои навчальної 

діяльності учнів 

Лексиколоrіи як учення нро Учасник (ця) ЗНО: 
слово. Ознаки слова як мов- поясиює лекснчні значення 

ної одиниці. Лекснчне зна- елів; добирає до слів синоніми 
чення слова. Багатозначні й й антоніми та вuкорш;товує їх 
однозначні слова. Пряме та у мовленні; уживаt: r.лова в пе· 
переносне значення слова. рсносному значенні; знаходи
Омоніми. Синоніми. Антоні· ть у тексті й доречно викорис
ми. Лексика українськоі мо- товує в мовленні вивчені гру

ви за походженням. Власне пи слів; 1ЮЯСJJює значення фра
українська лексика. Лексичні зеологІзмів, приказок, при
запозичення з Інших мов. За- слів'їв, крилатих висловів, 

гальновживані слова. П рофе- правильно й комунікативно 
сійна, діалектна, розмовна доцільно використовує їх у 

лексика. Терміни. Лексика мовленні 
·української мтш з погляду 

активного й пасивного вжи-

вання. Застарілі й нові слова 
(неологізми). Нейтральна й 

емоційно забарвлена лекси-
ка. Поняття про стійкі сполу-
ки слів і вирази. Фра;Jеоло-
rі;Jми. Приказки, прислів'я, 
афоризми 

Будова слова. Основа слова й Учасник (ця) ЗНО: 
закінчення. Значущі частини відділяє закінчення слів від ос
слова: корінь, префікс, суфікс, нови, члеиує основу на значу
закінчення. СлоІtОТВір. Твірні щі частини, добираб спільно
основи при с.ловотворенні. кореневі слова, слова з одна

Основа похідна й непохідна. ковими префіксами й суфікса
Основні способи словотво- ми; розрізнsє форми слова й 

рення в українській мові: пре- спільнокореневі слова, пра

фіксальний, префіксально-су· вильно вживає іх у мовленні; 
фіксальний, суфіксальний, ви:тачає спосіб творення слів 
безс:уфіксальний, складання 
слів або основ, перехід з одні-
єї частини мови в іншу. Ос· 

новні способи творення імен-
ників, прикметників, дієслів, 

прислівників 

5 
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Назва 
розділу, 
теми 

4. Морфо
лоrія. 
4.1. Імен
ник 

4.2. При
кметник 

б 

Знання 

Складні слова Способи їх 
творення. Сполучні голосні 

[о), [е) 

Продооже11ня табл. 

Предметні вміння 
та способи навчально! 

діяльності учнів 

Морфолоrія як розділ мово- Учасник (ця) ЗНО: 
знавчої науки про частини мо- розпіз11ає іменники; визпачає 
ви. Іменник як частина мови: їхнє загальне значення, мор

значення, морфологічні озна· фолоrічні ознаки, синтаксич· 
ки, синтаксична роль. Іменни· пу роль, належність іменників 

ки власні та загальні, істоти й до певної І]Jупи за їхнім лек

неістоти. Рід іменників: чо· сичним значенням, уживаніс· 
лові чий, жіночий, середній. тю в мовленні; fJU31/Q"llaє основ

Іменники спільного роду. Чис· ні способи творення іменин· 
ло іменників. Іменники, що ків; прави_льно відмі11ює імсн
вживаються в обох числових ники, відрізняє правильні фор· 
формах. Іменники, що мають ми іменників від помилкових; 

лиmе форму однини або лише використовує іменники в мов· 
форму множини. Відмінки ленні, nослуrовуючись їхніми 
іменпиків. Відміни іменників: виражальними можливостями 

перша, друга, третя, четверта. 

Поділ іменників першої та 
другої відмін на rру.JІи. Особ· 
ливості вживання та написан-

ня відмінкових форм. Букви 
-а(-11), -у (-ю) у закінченнях 
іменників другої відміни. Від· 
мінювання іменників, що ма· 

ють лише форму множини. 

Невідмінювані іменники в 
українській мові. Написання й 
відмінювання чоловічих і жі-

ночих імен по батькові 

Прихметкик як частина мови: Учасник (ця) 3НО: 
значення, морфологічні озна- розпізнає пр1f!<меmики; визна
ки, синта~ссична роль. Розря- ~ає їхнє загальне зяачения, 
ди при~сметник!в за значен- морфолоfічні ознаки, синтак· 
ням: якісні, відяосні та при- сичну роль; розряди прикмет

свійні. Явища взаємопереходу ників за значенням; утворює 
прикметюudв з одного розряду форми ступенів порівняння 
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Назва 
розд/пу, 
теми 

Продовження табл. 

Предметні вміння 
Знання та способи навчальної 

діяльності учнів 

в іmuий. Якісні прикмстннки. якісних прикметників, повні й 
Ступені порівняІІня якісних короткі форми якісних при
при~тників: вищий і найви- кметників; розрі:тяє основні 
щю1, способи ЇХ творення способи творення відносних і 
(проста й сЮІадена форми). присвійних прикметників; від
Зміни прІП"ОЛосних притоорен- мhtює прикметники; відрізн.яЕ 
ні ступенів порівняння при- правильні форми прикметни
кметників. Особливосrі відмі- ків від помилкових 
нювання прикметників (тверда 
й м'яка групи) 

4.3. Числів- Числівник як частина мови: Учасник (ци) ЗНО: 
ник 

4.4. Зай
менник 

значення, морфОJІоrічні озна

ки. синтаксична роль. Розряди 
числівників за значенням: 

кількісні (на позначення ці
лих чисел, дробові, збірні) і 
порядкові. Групи числівників 
за будовою: прості й складе11і. 
Типи відмінювання кількіс

них числівників:. 

1} один, одна; 
2) два, три, чотири; 
З) від п 'slmu до двадцяти, 
тридцять, пЯтдеп1т-вісі.м
дес.ят; 
4) сорок, дев'J111осто, сто; 
5) двісті-дев'ятсот; 
6) нуль, тисяча, міІlьйо11, 
МілМрд; 
7) збірні; 
8) дробові. 
Порядкові числівники, особ
ливості іх відмінювання. 

Особливості правоnису чис· 
лівників 

3ай.меrошк як частина мови: 

значення, морфологічні ознаки, 

сmпаксична роль. Порівняння 
займенників з імениикамн, 

розпі:тає числівнюш; бUЗНІJ

чає ЇХНЄ загальне значе11ня, 

морфолоrічні ознаки, сюrrак

сичну роль, ро.'Іряди числівни

ків за значенпям, основні спо

соби їх творенпя, відмінюван
ня; відрізнJrе ттравильні форми 
числівників від помилкових; 
добирає потрібні форми чис
дівників і використовує їх у 

мовденні; ви.тачає сполучува

ність числівників з іменниками 

Учасник (ця) ЗНО: 
ро.тізнає займеюmКJІ; ви:тачш; 

іхнє загальне значення, морфо
лоrічні ознаки, синтаксичну 

7 



Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Назва 
ро3Ді11у, 

теми 

4.5. Діє
слово 

8 

Знання 

Продовження табл. 

Предметні вміння 
та способи навчальноі 

діяльності учнів 

прикметниками й числівника- роль, розряди 3аЙменників за 

ми. Розряди займенниЮв за значенням, основні способи їх 
значенням: особові, зворот- творення, відмінювання; ІJід
ний, присвfйні, вказівні, озна- різняе правильні форми зай

чадьні, питадьні, відносні, не- менників від помилкових; 

означені, заперечні. Особли- правильно добирає потрібні 
вості їх відмінювання. Творен- форми займенників і вuкорис
ня іІ правопис неозначених і товує їх у мовленні 

заперечних займенників 

Дієслово як частина мови: Учасник (ця) ЗНО: 
значення, морфологічні озна- розпізнає дієслова, особливі 
ки, синтаксична роль. Форми форми дієслова, безособові 
дієслова: дієвідмінювані, від

мінювані (дієприкметник) і 
незмінні (інфінітив, дієпри
слівник, форми на -но, ·то). 

безособові дієслова. Види діє
слів: доконаииіІ і недоконаний. 
Творення видових форм. Часи 
дієслова: минулий, теперіш
ній, майбутнііІ. Способи діє
слова: дііІсний, умовний, нака

зовий. Творення форм умов

ного та наказового способів діє
слів. Словозміна дієслів І rd'Il 
дієвідміни. Особові та числові 
форми дієслів (теперішнього 

та майбутнього часу й наказо
вого способу). Родові та чис
лові форми дієедів (минулого 

часу й умовного способу). 
Чергування приголосних в 

особових формах дієслів тепе
рішнього та майбутнього часу. 

Дієприкметник як особдива 
форма дієслова: значення, 
морфолоrічніознаки, синтак· 
сична роль. Активні та пасив
ні дієприкметники. Творення 

дієслова; визначає загальне 

значення дієслова, морфоло

rічні ознаки, синтаксичну роль, 

часи й способи дієслів, дієвід
міни, особливості словозміни 
кожної дієвідміни; використо

вує один час і спосіб у значен
ні іншого; розрізняє основні 

способи творення дієслів. зо
крема видових форм, форм 
майбутнього часу недоконано
го виду, форм умовного та на
казового способу дієслів; від· 
різняе правильні форми діє
слів від помилкових. 

Розпізнає дієприкметники 
(зокрема відрізняє їх від діє

прислівників); визначає їхнє 

загальне значення, морфо

логічні ознаки, синтаксичну 
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Назва 
роздіпу, 
теми 

4.6. При
слівник 

4.7.Служ
бові части
ни мови 

Знання 

Іlрооовжеиня тtJбл. 

Пред..етнІ вміння 

та способи навчальної 

діяльності vчнів 

акпшних і пасивних дієпри- роль, особливості творення, 
кмеrnиків теперішнього й ми- відмінювання; відрізн.яе, пра
нулоm часу. ВідМіJооваЮІЯ діє- вильні форми дієприкметни

прикметників. Дієприкметни- ків від помилкових; добирш; й 
ковий зворот. Безособові фор- комунікаtивно доцільно вико
ми на -но, -то. pucmoвyts дієприкметники та 

дієприкметникові звороти в 

мовленні; використовує діє

прикметники в моВJІенні. 

ДІєприслівник як особлива Розпізнаts дієприслівники; 
форма дієслова: зна ченця, мор- визначає іхuє загальне зна
фолоrічні ознаки, синrаксична чення, морфологічt1і ознаки, 

роль. Дієприслівники докона- синтаксичну роль, основні 
ноm й недоконаного виду, іх способи їх твореt1ня; Rідрі.ч
творення. Дієприслівниковий н.яє правильні форми діє
зворот прислівників від помилкових; 

правильно буі}ує речення з діє
присдівниковими зворотами 

Прислівник як частина мови: Учасник (ци) 3НО: 
значення, морфологічні озна- розпізнtrе прислівники, визна

ки, синтаксична роль. Розряди чав їхнє загальне значення, 
прислівників за значенням. морфологічні ознаки, синтак
Ступеnі ·nорівняння прислів- сичну роль, розряди прислів
ників: вищий і ffі!Йвищий. Змі- ників за значенням, ступені по
ни приrо.1.юсних при творенні рівняння прислівників, основні 

прислівників вищоm та най- способи творення прислівни
вищоrо ступенів. Правопис ків; відрізнм пранильні форми 
прислівників на -о, -є, уnю- прислівників від помилкових; 

реиих від прикметників і діє- добираts й коІоfУнікативно до
прнкметників. Написання ра- цільно використовує прислів
зом, окремо й через дефіс при· ники в мовлеmrі 
слівників і сполучень прислів-
никовоrо типу 

ПрнймеННИІt як службова час
тина мови. Групи прийменни· 

ків за походженням: непохідні 
(11ервинt1і) й похідні (вторин

ні, утворені від інших слів) 

Учасник (ця) 3НО: 
розпізнає прийменники, ви-
31ЮЧLl€ їхні морфологічні озна

ки, групи прийменників за 
походжеНН$Ім і за будовою; 

9 
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Назва· 
розділу, 
теми 

4.8. Вигук 

5. Синnік
сис. 

5.1. Слово
сполучеЮJЯ 

10 

Знання 

Продовження табл. 

Предметні вміння 
та способи навчалІ>НОі 

діяльності учнів 

Групи прийменників за будо- правильно й комунікативно 
вою: прості, сющдні й складені. доцільно використову,; форми 

Зв'Я30к прийменника з непря- прийменників у мовленні. 
мими відмінками іменника. 

Правопис прийменників. 
Сполучник як сЛужбова час- Розпі.тає сполучники, визна
тина мови. Групи сполучників чає групи сполучників за зна
за значенням і синтаксичною ченням і синтаксичною рол

роллю: сурядні (єднальні, про- лю, за вживанням і будовою; 
тиставні, розділові) й підрядні правильно й комунікативно 
(часові, причинові, умовні, доцільно використовує спо

способу дії, мети, допустові, лучники в мовленні. 
порівняльні, з'ясувальні, на-

СJІідкові). Групи сполучників 
за вживанням (одиничні, пар-
ні, повторювані) та забудовою 
(прості, складні, складені). 
Правопис сполучників. 

Частка як службова частина Розпізнає частки, визначає rру
мови. Групи часток за значен- пи часток за значенням і вжи
ням і вживаю1ям: формотвор- ванням; правильно й комуні

чі, словотворчі, модальні. Пра- кативно доцільно використо-
вопис часток ву,; частки в мовленні 

Внrук як частина мови. Групи Учасиик (11,11) ЗНО: 
виrуків за походженням: непо

хідні й похідні. Значення вигу
ків. Звуконаслідувальні слова. 
Правопис вигуків 

розпізнаб вигуки, визнача,; 

групи вигуків за походже.н
ням; правильно й комуніка

тивно доцільно використов-уе 

вигуки в мовленні 

ЗавдаІЩя синтаксису. Слово- Учасник (ця) ЗНО: 
сполучення й речення як ос- розрізняє словосполучення й 

новні одиниці синтаксису. речення, сурядний і підрядний 
Підрядний і сурядний зв'язок зв'язок між сдовами й ре•Іення

між словами й частинами ми; визначає головне й залежне 

складного речення. Головне й слоJІО в підрядному СJювоспо
залежне слово в словосполу- лученні; визначає поширені й 

ченні. Типи словосполучень за непоширені словосполучення, 

морфологічним виражепням типи словосполучень за спосо

rоловноrо слова. Словосполу- бами вираження головного 
чення непоширені й поширені слова 
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Назва 
розділу, 

теми 

Знан~ 

Ііродовження табл. 

Предметні вміння 
та способи навчально! 

дія11ьності учнів 

5.2. Речення Речення як основна синтак- Учасник (ця) ЗНО: 
сична одиниця. Граматична розрізняє речення різних ви

основа речення. Порядок слів дів: за метою висловдювання, 
у реченні. Види речень у су- за емоційним забарвлетrям, 
часній українській мові: за ме- за складом граматичноі осно

тою висловлювання (розпо- ви, за наявністю чи вІдсутніс

відні, питальні й спонукаль- тю другорядних членів, за на
ні); за емоційним забарвлен- явністю необхідних членів ре
ням (окличні й неокличні); за чення, за будовою, за наявніс
будовою (прості й складні); за тю чи відсутністю однорідних 
складом rраматпчноі основи членів речення, вставних слів, 

(двоскладні й односкладні); словосполучень, речень, від

за наявністю чи відсутністю окремлених членів речення, 

другорядних членів (непопІи- звертання 
рені й поширені); за наявніс-
тю необхідних членів речення 
(повні й неповні); за наявніс-

тю чи відсутністю ускладню-

вадьних засобів (однорідних 
членів речення, оставних слів, 

словосполучень, речень, від-

окремлених членів речення, 

звертання) 

5.2.1. Прос- Підмет і присудок як головні УчасИИlС (ця) ЗНО: 
те дво

складне 

речення 

5.2.2. Дру
горядні 

членн ре

чення у 

двосклад

ному йод

носкладно

му реченні 

члени двоскладного речення. 

Особливості узгодження при
судка з підметом. Способи ви
раження підмета. Типи при

судків: простий і складений 
(іменний і дієслівний). Спосо
би іх вираження 

Означення узгоджене й неуз
. годжене. Прикладка як різно
вид означення. Додаток. Типи 
обставин за значенням. Спо
собр вираження означень, до
датків, обставин. Порівняль
ний зворот. Функціі порів
няльного звороту 11 реченні 

ОUЗІШчаб структуру простого 

двоскладного речення, спосо

би вираження підмета й при
судка (простого й складено

го), особливості узгодження 
присудка з підметом; правиль

но й кому!!ікативно доцільно 

використову~; прості речення 

Учасиик (ця) ЗНО: 
розпізна~; види другорядних 

членів та їхні типи й різнови

ди, ВUЗ1Ш'ШЄ способи виражен
ня означень, додатків, обста
вин, роль порівняльного зво

роту; правильно й комуніка

rnвно доцільно використовує 

11 
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Назва 

РоЗдіnу, 
теми 

5.2.3.Од

носкладні 

речення 

5.2.4. 
Просте 

Знання 

Продов.ження табл. 

Предметні вміння 

тг способи навчальної 
діяльності учнів 

(обставина спосuбу дії, прису- виражальні можливостідруrо
док) рядних членів речення в мов-

ленні; правильно розсташ~яє 

розділові знаки при непоши

реній прикладці, порівняльно

му звороті 

Граматична основа односклад- Учасник (ця) ЗНО: 

ноrо речення. Типи односклад- рпmізнає типи односкладних 

них речень за способом вира- речень, виз1шчає особливості 
ження ;ra значенням головного кожного з тиnів; правильно й 
члена: односкладні речення з комунікативно доцільно ІJШ(О

rоловним членом у формі при- ристовує виражальні можли
судка (озна•1ено-особові, неоз- вості односкладних речень у 
начено-особові, узагальнено- власщ1му мовленні 
особові, безособові) та одно-
складні речення з головним 

членом у формі підмета (на-

зивні). Способи вираження го-
ловних •~ленів односкладних 

речень. Розділові знаки в од-
носкладному реченні 

Речення з однорідними члена- Учасник (ця) ЗНО: 
ми. Узагальнювальні слова в розпізнає просте речення: з од-

ускладнене реченнях з однорідними чле- норідними членами, звертан

речення нами. Речення зі звертанням. нями, вставними СJJОВами, сло

Звертання непоширені й по- восполученнями, реченнями, 
ширені. Речення зі вставними відокремленими членами (оз
словами, словосполученнями, наченнями, прикладками, до

реченнями, їх значення. Речен- датками, обставинами), зокре
ня з відокремленими членами. ма уточнювальними, та пра

Відокремлені означення, при- вильно й комунікативно до
кладки ~ непоширені й поши- цільно бUкористовує вира

рені. Відокремлені додатки, жальні можливості таких ре

обставини. Відокремлені уточ- чень у мовленні; правильно 
нюваяьні члс11и речення. Роз- розстав.ляє розділові знаки в 
ділові знаки в реченнях з одно- них 

5.2.5. 
Складне 

речення 

12 

рідними членами 

Ознаки складного речення. 

Засоби зв'язку прос1их речень 
у складному: 

Yчacmuc (ця) ЗНО: 

розпізнає складні речення 

різних типів, визначає їхню 
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Назва 

РО3дЇJІУ, 
теми 

5.2.5.1. 
Складно
сурядне 

речення 

5.2.5.2. 
Складно

підрядне 

речення 

Знання 

Продооже11нл maбJi. 

Предметні вміння 

та способи навчальної 
діяльності учнів 

1) інтонація й сполучники або структуру, види й засоби 
сполучні слова; зв'язку між простими речен-

2) інтонація. нямн; добирає· й конструює 
Типи складних речень за спо- склащ1і речення, що опти

собом зв'язку їх частин: спо- мально відповідають конкрет
лучникові й безсполучникові. ній комунікативній меті. Пра
Сурядний і підрядний зв'язок вильро розстаВЛJІє розділові 
між частинами складного ре- , знаки, будує схему такоі:n ре-
чення і ченІfя 

Єднальні, протиставні та роз
ділові сполучники в складно

сурядному реченні. Смислові 
зв'язки між частинами склад

носурядного речення 

Учасник (ця) ЗНО: 
розпізнає складносурядні ре
чення, виз1шчав смислові зв' яз
ки між частинами складно

сурядного речення; комуніка

тивно доцільно викорш:~тювує 

його виражальні можливості в 
мовленні 

Складнопідрядне речешtя, йо- Учасник (ця) ЗНО: 
го будова. Головне й підрядне розпізнаб складнопідрядні ре
ре•1ення. ПідрядНі сполучники чення, визначаб їхню будову, 
й сполучні слова як засоби зокрема складнопідрядних ре
зв'язку в сю1адно1Іідрядному чень із кі.'!ькома підрядними, 

реченні. Основні види підряд- відображає її в схемі складно
них речень: означальні, з'ясу- підрядного речення; визначає 

валЬRl, обставинні (місця, часу, основні види підрядних ре
способу дії та ступеня, порів- чень, типи складнопідрядних 
няльні, причини, наслідкові, речень за характером зв'язку 
мети, умовні, допустові). між частинами. Правильно й 
Складнопідрядні реченця з комунікативно доцільно вико

кількома підрядними, їх типи ристовує виражальні мож.'ш

за характером зв'язку між час- ності складнопідрядних ре

тинамй: чень різних типів у процесі 

І) складнопідрядні речення з спілкуванЮJ 

послідовною підрядністю; 

2) складнопідрядні речення з 
однорідною підрядністю; 

З) складнопідрядні речення з 

неоднорідною підрядністю 

13 
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Назва 

роздіЛу, Знання 

ПродQвження табл. 

ПредметНі вміння 
та способи навчальної 

теми діяльності учнів 

5.2.5.3. Бе3- Типи бе.зсполучникових склад- Учасник (ця) 3НО: 
СПОЛУ'ШИ- них речень за характером смпс- роопіз1шєбсзсrюлучникові склад-

кове склад

не речення 

лових відношень між складови

ми частинами-реченнями: 

1) з однорідними частинами
реченнями (рівноправними); 

2) з неоднорідними частинами 
(пояс11юваною і пояснюваль
ною). 

Розділові знаки в безсполуч
нико1юму складному реченні 

ні речення; бUЗНШlШ! см1-1слові 

відношення між їхніми части

нами-реченнями (оДJІорідними 

й неоднорідними), особливості 
інтонації безсполу•шикових 
складних речень; правильно й 
комунікативно доцільно вико

ристовує виражаль11і можли

вості безсполучникових склад
них речень у мовленні 

5.2.5.4. Складні речення з різними ви- Учасник (ця) 3НО: 
Складні ре- дами сполучниковоrо й без- визначає структуру складних 
чення з рі~- сполучникового зв'язку речень і3 різними видами спо-
ними вида- лучникuвоru й безсполучнико-
ми сполуч- вого зв'язку; правильно й ко-
никовоrо й мунікативно доцільно ОUІfорuс-

безсполуч- товуе виражальні можливості 
никовоrо 

3в'язку 

5.3. Спосо
би відтво
рення чу

жого мов

лення 

6. Стиліс
тика 
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Пряма й непряма мова. Ре
чення з прямою мовою. Слова 

автора. Заміна прямоі мови 
непрямою. Цитата як різновид 
прямоі мови. Діалог 

Стилі мовлення (розмовний, 
науковий, художній, офіцій
нu-дLювий, публіцистичний), 
їх основні ознаки та функціі 

речень цього типу 11 мовленні 

Учасник (ця) 3НО: 
вшшачає в реченні з прямою 

мовою слова автора й пряму 

мову, речення з непрямою мо

вою; .щмінює пряму мову не

прямою; прав1мьно й доціль

но тжористовує в тексті пря

му мову й цитати; ПраDИ.ЛЬІІО 
вживає розділові знаки в конст

рукціях із прямою мовою та 

діалозі 

Учасник (ця) 3НО: 
розпізнає стилі- мовлення, ІШ

ЗШl!/ає особливості кожного з 
них; користується різноманіт

ними виражальними засобами 
українськоі мови в процесі 

спілкування для оптимального 

досяпrення мсти спілкування 
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На з оо 
розділу. 
теми 

7. Орфо-
епія 

8.Орфо

І"рафія 

Знаннн 

Відображення вимови rолос
них (наrолошених і ненаголо

шених) через фонетичну тран
скрипцію. Відображення ви
мовидриr:wrос~х звуків: 
І) [дж], {дз], {дз ]; 
2) {(]; ~' 
З) {ж], {'І], {111/, {дж]; 
4) груп приrмосних (уподіб
нення, спрощення); 
5) м'яких приголосних; 
6) подовжених приrолосних. 
Вимова слів з апострофом 

Правопис літер, що познача

ють ненаrолошені rолосні {е], 

{и], {о] у коренях слів. Спро-

Продовжен11Я табл. 

Предметні вміннн 

та способи навчальної 
діяльності учнів 

Учасник (ця) ЗНО: 

визначає особливості вимови 
rолосних і приrолосних зву

ків; 1шю~ошув слова 1Фщовід

но до орфоепічних норм 

Учасник (ця) ЗНО: 

розпізнає вивчені орфограми 

й похснює їх за допомогою 

щення в групах приrолосних. правм; правильно пише слова 

Сполучення йо, ьо. ПравИJІа з вивченими орфограмами, 
вживання м'якого знака. Пра- знаходшпь і ІfUправляє орфо
вила вживання апострофа. графічні помилки на вивчені 
Подвоєння букв на позначен- правила 
ня подовжених м'яких приго-
лосних і збігу однакових при-
rолосних звуків. Правопис 
префіксів і суфіксів. Позна-
чення чергуmшня приrолосних 

звуків на письмі. Правопис ве-
ликої .'Іітери. Лапки у власних 
На:Jвах. Написання слів іншо-

мовноrо походження. Основні 
правма переносу слів з рядка в 

рядок. Нюшсания складних 
слів ра;30м і через дефіс. Право-

пис складноскорочених с,1ів. 

Написання чоловічих і жіно-
чих імен по батькові й прізвищ. 
Правопис відмінкових закін-
чень іменників, прикметників. 

Правопис н та нн у 1~рикметни-
ках і дієnрикметІІТТІЧІ:к, не 01 різ-

ними частинами мови 

15 
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На3ва 
JЮздІлу, 
те111и 

знання 

Продовженпя табл. 

Предметні в111іння 
та способи нвsчаrn.ноі 

діяльноеті учнів 

9. Розвиток Загальне уявлення про спілку- УчаСНІІК (ци) ЗНО: 
мовлення вання й моВJІеЮІя; види мов- уважно ЧШ11llf:, усвідомтоє й :ю

леннєвоі діяльності; адресант і пам'ятовує зміст прочитаного, 
адресат мовлення; монологіч- диференціюю•ш в ньому голов

не й діалогічне мовлення; усне не та другорядне; крип~чно оці

й писемне мовлення; основні ІІЮ6 прочитане; ашиізує тексrn 

правила спілкування. Тема й різних стилів, типів і жаирів; 
основна думка висловлюван- будує письмове висловлення, 
ня. Вимоги до мовлення (3Міс- логічно ВИЮІаДаІОЧИ змісr, під
товність, логічна послідов- порядковуючи його темі й ос

ність, баrатсrво, точ.ність, ви- повній думці, задуму, обраному 
разнkть, доречність, прави.1ь- сmлю та типу мовлення, доrя
ність ). Текст як середовище Ш6 визначеної комvнікативноі 
функціонування мовних оди- мети; умі.6 формудЮватл, доби
ниць. Основні ознаки тексту: рати доречні арrументи й при

зв'язність, комунікативність, клади, робити висновок, 8ІJСЛ()8-
членованість, інформативність. лює власну позицію, свій поrляд 
Зміст і будова тексту, поділ на ситуацію чи обстав1ши; пра
тексту на абзаци, мікротеми. вильно структурований текст, 
Способи зв'я3Ку речень у тек- використовуючи вішJовіднІ мов
сті. Класифікація текстів за леннєві звороти; .1ІЮ.rодить і 
сферою вихористаНІІЯ, метою, виr~рааляє поІ016ки та помилки 
структурними особливостями. в змісті, побудові й мовному 
Тексти різних стилів, типів, оформденні в.ла.снйх висловлю-

жаорів мовлення 
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вань, спираючись ца засвоєні 

знацня 
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ФОНЕТИКА 
Фонетюса - розділ мовознавства, який вивчає звуковий сКJІад мови. 

Голосні звуки 

Голосних звуків шість: {а], {о], [у], [и], {і], [е]. Для передавання іх на 
письмі використовують 10 літер: а, о, у, и, і, е, я, ю, є, ї. 

ПрИЮJІосиі звуки 

Сонорні Дз11інкі Глухі 

.[ 
8 м 11 л р 6. д & дз ж з і r • 1/l ч ц ш с х " ф ~ 

;:; 
й ." 11' J( р' 

:;Е 
д' дз' з' т' ц' с' 

~І Дзвінкі та глухі приrолосні утворюють пари: [6 - п/, [д - •] 
тощо (як вони розташовані в таблиці). Не має дзвінкої пари звук {ф/. 

Літери на позначення всіх сонорних і дзвінких приголосних розташо

вані в алфавіті до літери о, крім "• глухих - після о, крім р. 

Приrолосні зJіуки в певній позиції в слові можуть бути твердими та 
м'якими або твердими та пом'якшеними. 

Приголосні д, ,,., з, с, л, н, ц, р, якщо далі йдуть ь, і, є, ю, я, стають 
м'якими ,<~?3начаються в транскрипції знаком'): зорі [з6р'і], сіль [с'іл'j, 
JІЯЛЬка {л а.л ка]. 

У сі інші приголосні, а саме: 
- губні [6, п, в, м, ф/; 
- шиплячі [ж, "• 111, ііЖJ; 
- задньоязикові [r, к, х/ і гортанний [г/ 

перед ь ніколи не стоять, а перед і, 11, ю, я стають лише пом'якшеними 
(позначаються в транскрипції знаком'): вit/lep [в'lте"р}, 6JІЗЬ [б'азJ. 
Зауе~/ Усі м'які приголосні мають тверді відповідники. (як по

дано в таблиці), крім [й], який завжди м'який. 

17 
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сJJонетичиатранскрипція 

1. Слово (речення), що транс.крибується, береться в квадратні дужки: 
{музи"кtі]. 

2. Літери я, ю, є, і, ь та апостроф у транскрипції не вживаються. 
3. Подовжені приголосні позначаються двокрапкою: анлння {:тан':d). 
4. Усі слова пишуться з малої літери: Одеса {одеса]. 
5. Якщо слово має більше ніж один ск.лад, ставиться наголос: ліс [л'іс ], 

ліси (л'if:Uj. 

Алфавіт 

Алфавіт - сукупність літер, прийwпих у системі .будь-якої мови й 
розміщених в усталеному порядку. 

Лtrepa назва Літера Назва Літера Назва Літера Назва 

Аа а Зз зс Оо о Чч че 

Бб бе Ии и Пп пе Шш ша 

Вв ве І і і Рр ер Щщ ща 

Гг ге r ї ї Се ес Ьь 
м'який 
знак 

rr re й йот Тт те Юю ю 

Дд де Кк ка Уу у Яя я 

Ее е Лл ел Фф еф 

Єє ·Є Мм ·ем Хх ха 

Жж же Нн ен Цц це 

Співвідношення звуків і JІітер 

Більшість літер позначає один звук. Однак в окремих випадках од
на літера може позначати два звуки або кілька літер передаЮть один 
звук. 

Літери Позначають звуки При1<11ади 

і завжди два звуки [йі) їжак {йіжdк], від'їзд {в'ідйlзд] 

щ завжди два звуки r-1 дощ {дошч ), щука {Ш1І!}ка} 

18 
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Продовження таб1t. 

ЛГтери Позначають звуки 'Приклади 

два звуки {ііа}, {йу}, {йе/: 
- на початку слова юнак [йунdк} 
- нісля голосноrо заява [зайdва] 
- після апострофа .w'яч [мйач] 

л~ ю~ в - після ь lрWІЬЯЖ {lр/Гл'йdж} 

один звук [а], [у], {е} ім'я- слйво [с' tійво} 
кість або пом'якшення по- бювет [б'увеm] 
передпього приголосного 

оди~ звук [д;;J, [д~}. якщо джмL~ь rджм'іл'] 
буквосполуки палежать до однієї морфеми дзьоб rд? об 1 

дж,дз два звуки [д} і [ж], [д/ і [з}, як- підземелля [п'ідзе"мЄл':а] 
що належать до різних морфем 

м'який зпак указує на м'якість попереднw- 1'інь [к'ін'] 
го приголосного (не є 3вуком) 

Основні норми вимови (орфоепічні норми) 

Норма літературно! вимови Прикщц 

ненаголошені [е}; [и} вимовляємо як сестра [ce"cmpd], 
·;;: /є"/, [и"} зима [зи' мd} 
~ 
~ ненаrолошений о вимовляємо як /о'} ли- кожух [кd1ж]іх), 
~ ше перед складом з наголошеним у або і собі [сdІб{] 

приголосні [д}, [т}, [з}, {с], [л}, [н}, ['і/ честь [чес' т' ], 
перед наступним м'яким або пом'якше- цаях [и'в:ахJ 

·: ним стають м'якими 

<.> дзвінкі приголосні перед глухими та в стежка [стlжка], о 

а кінці слів вимовляються дзвінко гриб [гриб} .... 
:s: ОІ"лушення {г} відбувається в словах лш:ко, [ліхко], [в6хко], [ніхт'і}, ~ 

t:: вогко, нігті, кilmi, дьогmю та похідних [к'fхт' і], [if 6хтп' у J 

глухі приголосні перед дзвінкими вимов- ВОІСЗШІ [воrзtіл], 
ляються дзвінко просьба [пр6іба] 

Зауважте! За швидкої вимови в префіксах кінцевий [з} перед глухим 
приголосним може частково оглушуватися: JІ03К1Шд [рWклад} і [рОск.лад J 

19 
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Особливості вимови груп приголосних 

Орфографічний запис Вимова Приклад 

-ться [ц':а/ живеться [жи•вtfц':а] 

-шся [с':а] журишся [:нq)ри•с':а} 

-жці {з'ц'і) книжці { кшJз' u,' і] 

-шці [с'ц'і] товаришці {mQвари'с'ц'іf 

.... ці [ц':і] дочці [дr./Іц' :{] 

-тч- [ч:/ ВіmчИJна [в'іч: Uзна] 

-тці [ц':] квітці /кв'{u,':і/ 

зж- [ж:/ зжати [ж:dти} 

Найпоширеніші ВІОІ8ДКИ черrуванnя щ1уків 

Чергування голосних Чергування приголосних 

Звуки, що 
Приклади 

Звуки, що 
Приклади 

черrу~оться чергуються 

о, є-і сіль - солі, ;iemimu - l-Ж-3 нога - ніжка - нші 
політ 

о, е - f2J тиждень - тижня, к-ч-ц рука - ручка - руці 

( ну;rь зв_ІfКа) вікон - Іtікно 

е-о чернетка - чорний х-ш-с вухо - вушко - у вусі 

а-о скакати - скочити д - д~ садити - сад.ж:у 

е -· и зберу - ,16ирати т-ч світити - цJічу 

и-і сидіти - сісти ст -Ш't постити - пощу 

и-о кривштй - кров губний- ловити - ловлю, 

губний+ л zрафuти - графлю 

Склад. Наголос 

Склад - частина с.лова, яку nимовляємо одним поштовхом видихува

l!ого повітря (кни-гар-НJІ, ко-а-ді-цій-ний). 
У слові стільки складів, скільки й птосних ;туків. Склади бувають 

відкриті (закінчуються на голосний: кра-і-на) і закриті (закінчуються на 
приголосний: ін-вен-тар-ний). 

20 



Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Наrолос - · ВК!Uленм силою голосу певного складу. в слові. Зде
більшого сЩ№Q, має один наголос. В українській мові наголос рухомий 
(може переміщуватися зі зміною слова: кнUжка ~ книжкU), вільний 
(наголошеними можуть бути різні за порядком склади: місяць, жит
тя', огір61' ). 

Деякі слова мають подвійний наголос: бdйіJ!іже, зdвждU, кОрuсниіі, 
.мtібуть, п6мUлка, простuй, тdкОж. · 

1. 'алфавітному пор~ записано всі слова рядка 
ранок, ракурс, рад1сть, розум 

обличчя,облік,опера,окруr 
8 мереживо, місяць, морква, молодь / 

1, t палітра, праска, проба, програ.".tа · · 
Д тарілка, талант, 'tелефон, тривога 

2. f скла.ци має кожне слово рядка 
дзен .. ькіт, ім_'я, людсь~с~ь, осінь 
,)!ЛЄТЬСЯ, сшвають, м~льион, серце 

любов, радість, добро. надія 
свято, 111іють, утіха, влітку 

;JI. пісня, алея, стрічка, тінь 

З. Букви я, ю, є позначають по два звуки в кожному слові рядка 

А юний, нюанс, браконьєр, єресь 
_5 зграя, різьбяр, черв'як, мільярд 
·r.Q ялина, бюджет, п'ять, боснієць 

кар'єра, ювілей, сузір'я, пюре 
Д зв'язок, ярлик, масток, в'юнець 

4. Однако.ва кількість звуків і букв у кожному слові рядка 

.А тьохкає, щемить, гривня, заява 
Б щеМління, пісня, місяць, любов 

$- зілля, дзеркало, з'єднати, нюанс 
Г щедрість, пам'ять, ячмінь, людина 
~. бджола, послання, дев'ять, рядок 

5. Однакова кL11ькість звуків і букв у кожному слові рядка 
А жиrrя, земля, соловей, яблунька 
Б єдність, пояснення, юнь, щавель 
В крапля, майор, зв'язок, дев'ять 
Г контрастний, шлях, долоня, яр 
Д джем, листя, щедрість, весняний 
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6. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рJІДКа 

А тямущий, рум'янець, духмяно, боєць 
,.Ji сьогодення, криниця, щільний, миряни 
,-В зяблик, житrепис, українець, з'єднання 
Г шістсаr, черешня, щедрування, коляда 
Д знищення, дебют, ячмінь, прабабуся 

7. Одна.кава кількість звуків і букв у кожному слові рядка 

А джаз, сум'яття, маrnій, болючий 
Б щабель, велюр, повітряний, їдять 

_ В каміння, клятва, діuьність, грюкіт 
Г віяло, заєць, конферансьє, виорати 
Д місяць, капелюшок, доля, ранній 

8. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка 

А геній, суниця, зап'ястний, єднання 
Б Вітчизна,окраєць,ательє,більярд 
В приїжджати, ключ, мільйон, тополя 
Г дзбан, рядок, потьмяніти, щоденник 
Д малювання, симпатія, пісня, якість 

9. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка 

А воюють, сюрприз, якийсь, зозуля 
Б будівля, майбутнє, щем, пшениця 
В аrентство, грядка, зйомка, гайок -
Г б'єшся, черешня, пам'ять, рельєф 
-д бджілка, зяблик, щільно, портьєра 

10. Звук [д] є в кожному слові рядка 
А родина, погода, депутат, молодість 
_Б здоровий, джаз, одержати, думка 
В футбол, сад, дискусія, нмписати 
Г далина, відійти, домисел, надріз 
Д адреса, дзеркало, дріт, відплата 

11. Звук [й] є в кожному слові рядка 
А ярус, лінія, юність, боєць 
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Б буря, кальцій, мрія, єдність 
В іній, сюжет, більярд, клятва 
r поет, історія, сяйво, юрмитися 
Д ювілей, літній, узлісся, в'єтнамець 
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12. М'який приголосний є в кожному слові рядка 
А земля, сідло, місто, вогонь 
Б потік, небеса, ряд, яровина 
1і крамниця, бюро, м'ясо, льон 
f ЗВWіаЙ, юрта, таксі, СВЯТО 
Д лікар, сесія, чітко, діти 

13. Глухий приmлосний є в кожному слові рядка 
А світанок, міць, боротьба, вогнище 
Б пальма, юнак, голуб, вочевидь 
·В дзьоб, затишок, сонце, донька 
Г чудо, соловей, вулиця, вокзал 
Д просьба, легко, книга, фігура 

14. Шиплячий приголосний є в кожному слові рядка 
··;\_ межа, ходжу, печальний, щастя 
Б юшка, служба, хвороба, борщик 
В цілий, ячмінний, кожух, шприц 
r заріччя, жолудь, джміль, пісня 
Д вуж, зачарувати, шепіт, фіранка 

15. Звук [з} є в кожному слові рядка 

А зустріч, зір.к.а, прикажа, Різдво 
Іі. знахідка, слизько, дзвіночок, ;юна 
В фазан, резюме, азимут, вазон 
Т береза, з'явитися, в'язати, зрости 
Д князь, березень, аналіз, привозити 

16. Звук [ш} є в кожному слові рядка 
А шедевр, сушити, щока, книжка 
Б щедрівка, довший, хрущ, арешт 
В вищий, помічник; проща, щебет 
,!:. кришталь, молодший, шанс, ніж 
·.~ мурашка, мущтра. l\)'tna, нижче · 

17. Підкреслені літери позначають один і той самий звук у всіх словах 
рядка 

Л ГQлова, козаnький, сопілка 
Б пов~рнути, предм~. ~кран 
в СТQЛНЧНИЙ, сяйво, голубка 
r пе~мога, гgрой, поgтичний 
Д намисто, жuпя, блакитний 
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18. Підкреслені літери позначають один і той самий звук у всіх словах 
рядка 

А ;~ірка, ПJК!kь6а, ку;!ня 
Б вокзал, r; ля, .крига 
В книжці, ЖУJ)ба, стежка 
~Г вчІЦЬСя, радіс:rь, :rьохкає 
Д rордість, поріr, кirri 

19. Підкреслені літери позначають один і той самий звук у всіх словах рядка 
,,. ІЄПЛО, ІРИВОrа, Ві:rчизна 
Б JІЖерело, во.11.иця, пorozia 
В дута, хвилюєшся, мрієш 
f я_кби, Ц>уНТеЦЬ, анеКдОТ 
Д по~:варені, че~ть, роьяний 

20. У ПОдібнення ГдуХИХ звуків ДО парних ДЗВіНКИХ Відбувається В КОЖНО-
му СJІові рядка ' 

А отже, лічба, мотузка, повсякчасний 
Б молотьба, футбол, якби, повсякденний 
В боротьба, тітчин, мерехтіти, вітчим 
r вести, просьба, діn-яр, баскетбол 
Д косьба, каска, вогкість, Великдень 

21. Уподібнення приruлосних відбувається в усіх словах рядка 
А свято, подружці, ллється 
Б кінський, милуєшся, доріжка 
В камінчик, кузня, екзамен 

r мороз, кігті, боротьба 
Д козацьtсий, смянський, зшити 

22. На перший склад падає наголос у слові 
А вітчим 
Б засуха 
В нести 
r подруга 
Д дочка 

23. На перший склад падає наголос у слові 
А рещето 
Б котрий 
В течія 
r жалюзі 
Д ознака 
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24. На перший склад падає наголос у CJIOJJi 

А колесо 
Б перепис 
В фартух 
·r новий 
д оптовий 

25. На другий ск.лад падає наголос у слові 
А занесло 
Б каталог 
В кропива 
r одинадцять 
Д ненависть 

26. На другий склад падає наголос у слові 
А діалог 
Б дрова 

В начинка 
r чорнозем 
Д кілометр 

27. На третій склад падає наголос у слові 
А чорнослив • 
Б мережа 
В урочисто 
r завдання 
Д фенОмен 

28. Літери на позначення наголошених голосних правильно пІдкреслено 
в усіх словах рядка 

А черrовий, вірші 
Б босоніж, ~'І'коrоль 
В доfі2вий, літ2пис 
r р~копис,до6уток 
Д експ~рт,зgпонка 

29. Т\ітери на позначення наголошених rрлосних правильно підкреслено 
в усіх словах рядка 

А свQЯ, нести, шо~р. сімдесат 
Б корисний, к~щртал, ходжу, випадок 
В фQ.льrа, листопм, QЛень, усьоГQ 
r центн~р.кQтрий,глибоко,веснаний 
Д подр~га, рgзом, чарівний, були 
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ЗО. Наптос на першому складі має кожне слово рядка 

А перепел, дuнька, виголосити 

Б спина, бюлетень, сказаний 
В позначка,випадок,знаменник 

r цемент, камбала, подруга 
:Д оцет, живопис, нідгомін 

З 1. НаІ'Олос на друІ'Ому складі має кожне сло110 рядка 
А жадоба, байдужий, олень 

ti,f; квартал, ознака, русло 
В !Іида.ння, занести, середина 
r шовковий, документ, павич 
Д шофер, tромадський, бешкет 

32. Наголос на третьому склад! має кожне сдово рядка 
А привезти, каучук, чисельник 
Б агрономія, сантиметр, поміщик 
В кілометр, монолоr, дивлячись 
f арrумент, соломинка, чотирнадцять 

Д двоскладовий, компроміс, завдання 

33. Установіть відповідність між характеристикою приголосних і при· 
кладамlІ слів із цими приголосними. 

Звуки 

1 усі тверді 
2 усі м'які 
3 тверді та м'які 
4 тверді та 

пом'якшені 

ПриЮІади 

А Лук'ян, Рогніда, Станіслав 
Б Остап, Маргарита, Емма 
В Ілля, Юлія, Лідія 
f Людвіг, Овідій, Сергій 
Д Квітослава, Каміла, Віра 

АБ в r д 
1 
2 
з 

4 

34. Установіть відповідність між характеристикою тtриголосних і при· 
кладами слів із цими приголосними. 

Звуки 

1 усі тверді 
2 тверді та м'які 
З тверді та 

пом'яктені 
4 тверді, м'які та 

пом'якшені 
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Прик.яади 

А Умань, Євсуг, Донецьк 
Б Світязь, Лінці, Кілія 
В Рогатин, Долина, Судак 
r .Богодухів, Харків, Меджибіж 
Д Нишівці, Папірня, Яківка 

АБ в r д 
1 
2 
з 

4 
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35. Установіть відповідність між характеристикою звуко·буквеноrо 
складу та прикладами слів. 

Характеристика кожною 
слова рядка 

1 звуків і букв нuрівну 
2 звуків на один більше, ніж букв 
3 звуків на один менше, ніж букв 
4 звуків на два менше, ніж букв 

А :6 в r д 
1 
2 
з 

4 

Приклади 

А ящірка, ІQСтиція, 
щонайщасливіше 

Б ялиця, об'єднати, 
пощастило 

В зникають, щастить, 
писарчук 

r походжають, 
переймаються, змагання 

Д беззаконня, 1·L1ляччя, 
бадьорість 

36. Доберіть приклади до кожноrо випа,дку наголошення. 

Місце наzолосу 

1 на першому скдаді 
2 на друrому складі 

3 на третьому складі 
4 на четвертому складі 

А :6 в r д 
1 
2 
з 

4 

ПриКlІади 

А жалісливо, висвітлити, 
приморозок 

Б зметикувати, попоблукати, 
пра український 

В rуртожиток, урочистий, 
найвиразніше 

r кулінарія, безпринципний, 
зобразити 

Д тваринництво, виходячи, 

індустрія 
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ЛЕКСИКОЛОГІЯ 

Лексикологія - розділ мовознавчої науки, що вивчає слонниковий 
склад мови, або лексику. 

Лексика - сукупність слів певної м<Jви. 
Лексич11е значення с.лова - те, що слово означає. Кожне повнознач

ие слово може мати одне або кілька лексичних значень. Лексичне ;~на чен
ня слів пояснено в тлумачиих словниках. 

:2 

" :i: 
:. 
"' ,,. 
~ 

'" " "' 

Групи слів за значенням, походженням, уживанням та 

емоційним забарвлеІПІям 

Груnиспів Зна~ення При1<11ади 

Однозначні Мають одне лексичне 3на- .-.t'яч, диктант, Дніпро, 
слова чення парта 

Мають д!"кілька лексичних голова, урок, .>емля, поле, 

значень. іти, свіжий 

Багатозначні слова можуть 
уживатися в прямому та 

переносному значеннях. 

Пряме - основне, головне, содоіhшй чай, крила Багатозначні 
чайки, дрімає бабуся 

слова 
первинне значення слова. 

Переносне - вторинне, солодкий сон, крила 
виникло шляхом псрене- пісні, дрімає ліс 
сення на3ви з одного яви-

ща дійсності на інше за по-

дібністю їхніх ознак 

Омоніми Слова, мнакові за :.вучан- бал - оцінка успішнос-
ням, але різні за зна чен- ті;6ал - тани,юваль-
ням ний вечір 
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Продовження табл. 

Групи слів Значення Приклади 

Синоніми Слова, рІзt1і за звучанням і небокрай, горизонт, 
::; 

написанням, але однакові тJднокруl, крайнебо, "і 

= а6о близькі за значенням небосхил, обрій, овид :::: 
" [;; 

Антоніми Слова з протилежним лек- святпо -будень,висо-:::: 
"' сичним значенням кий - низький, свари-
"' "" тися - миритися 

::г 
Власне Слова, що вживаються багаття, рушниця, 

..: українська дише в українській мові кмітливий, полохливий :: 
:: лексика 
<.> 
~ 
~ Запозичена Слова, що ввійпuш до ІСозак, олімпіада, 
~ лексика українськоі мови з інших сервер, тротуар о 
!::: мов (слова іншомовного 
Oj 

"" походження) 

Загально- Активно вживають усі пооітря, жито, близь-
вживані носії мови кий, багато, читати, 
слщ1а син 

Використовують люди спідаметр, карбю-
певних професій ратор (вооі) 

::г Окрема група професійних зиук, під,иет, іменник, 
~ Професійні слів - терміни - слова, що напруга, кислота, 

~ слова мають чітко окреслене зна- реакція, палуба, 
"' 
~ чення й поняття з різних верстка 

галузей науки, техніки, 
<Ч 

мистецтва 

"" 
Діалектні Уживають мещканці.певної плай (стежка), 
слова місцевості бульба (wртопля) 

Неолшізми Нові слова, що виникають менеджер, марІСетинг, 
умові імідж 

У художній літературі Не дивися так при-
існують авторські нео.л.о- вітно, яблунЄJЮ-
rізми,якітворитьсам ц~ітно 
письменник 

зо 
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Продовже11ня табл. 

Групи слів Значення Г1рикnади 

"' 
Історизми Слова, що вийшли з ак- кріпак, оолость, 

і§ тивного вжитку через нарком, wцзмтання 
/'І зникнення понять, які "" 
.з вони називали 

с. 

t Архаїзми Слова, які витіснилися з град - місто, 

~ активного вжитку інши- перст ~ пш~ець, 

ми словами ректи - zDtIOpumu 

Нейтральна Слова, якими користу- mтер, еода, хQ.ІІод-
лексика ються uci носії мови в ний, небо, ходити, 

::! ::! повсякденноlІІ}' житті ::;;: о: 
:i:: :i:: 

знати 

•::О: :i:: Емоційно Слова, які у своєму зна- даскавuй,неNавис-
·- О) і3 ~ забарвлена ченні мають позитивну ний,вітерець,хма-
::! !. 
О) -З лексика або негативну емоціЙНість рuu1,е,солоденький, 
"'~ і слуrують для виражен- воіJиця, 8ЇКО7ЮМНUU 
м"' 

ня почуттів (радість, rope, 
любов, ніжність".) 

1. У прямому значеннt вжито обидва прикметники в рядку 

А залізна покрівля, залізна воля 
Б чиСта криющя, чиста совість 
ijJ золотий перстень, золотий зливок 
r срібна ложка, срібне волосся 
Д спокійне серце, спокійне озеро 

2. Виділене слово вжито в прямому значенні в реченні 

А За вікном танцюють сніжинки. 
Іі А вівчар жене отару плаєм. 
В МоІРІаmь засніжені дерева. 
f Старезну думу думають ліси. 
Д Скоро серпень прибуде ясний. 

З. · Виділене слово вжито в прямому значенні в реченні 
А Онде балочка весела, в ній хороші, красні села. 
Б Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття. 
В Так гірко відати, що юність відцвіла! 
f .. А місяць липень луrи покосить. 
@ Як тебе не любити, Києве мій! 
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4. Виділене слово вжито в переносному значенні в реченні 

А Я стужився, мила, за тобою. 
Б Хай правда по світу пмине. 
В Од дихання мого тихий мак абліта. 
r І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала. 
Д Ти ізнов мені снишся на стежці гіркої розлуки. 

5. Загальновживаними є всі слова рядка 

А земля, золотий, вуйко, співати 
Б світлий, весілля, книгd, погляд 
В кіно, барвистий, часто, пілігрим 
r влада, співаючи, міністр, десниця 
Д переказувати, аваль, приїзд, синій 

6. Діалектне слово вжито в реченні 

А Отож-бо ти файно наговорив. 
Б Поспільство розступилось на аршини. 
В На стелі був барельєф: сцена виїзду на полювання. 
r Молодії ланіти, очі і уста марніють зримо. 
Д І на оновленій землі врага не буде, супостата. 

7. Діалектне слово вжито в реченні 

А Тут стояла Січ, тут димилися козацькі курені. 
Б Вівчарі знаходили притулок у гірських колибах. 
В У дощові дні хмари звисають сивими пасмами. 
f Величні калити наповнені щирозолотими монетами. 
Д Молодиці перебирали язиком усіх дівчат на селі. 

8. Історизм виділено в реченні 

А Життя, ко.шче, такий хокей, де віртуозів товчуть до борту. 
Б Знову - князі і смерди, корчиться з болю Русь. 
В Десь на околицях риторики самотня істина живе. 
f Вітри, як старомодні листоноші, бо ми повідвикали від листів. 
Д Обгородився місяць, мов rазда, і з кимось ніч шещ·алася несмі. 

9. Архаізм ужито в реченні 

А Німим отверзуться уста, прорветься слоно, як вода. 
Б Несказанне, невимовне кобза промовляє і святими почуттями 

серце надихає. 

В Ось на краю Європи глевкий чорнозем набух. 
r Сплять лісоруби в КОJІИбі, сняться їм сни прості. 
Д В зболілім серці, 11аче темна гадь, клубились сумніви, понурі дуІ 
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10. Історизм ужито в реченні 
А Ви б давно мене медовістю уб.tтщ коб я вчасно оід отрути не воскрес. 
Б Суддя поглянув на підсудну лаву: що каже нам убивиця на те? 
В Іде козак в Україну, мушкет за плечима. 

r Бла1·ос1юве11 єси за добрі вісті. 
Д Шумлять у скринях зелені зерна льону. 

11. Визначте, ;ю якої групи за вживанням належать слова. 

Група слів 

1 діалектизми 
2 неолоrізми 
3 історизми 
4 архаїзми 

Приклади 

А скайп, блютуз, флеш-моб 
Б боярин, комсорг, раднарrосn 
В обкладинка, йогурт, каталог 
r ланіти, десниця, рать 
Д когут, кобіта, бараболя 

1 
2 
3 
4 

АБ в r д 

12. Визначте, до якої тематичної групи професійної лексики належать 
слова. 

Група лексики 

1 музика 
2 спорт 
3 техніка 
4 журналістика 

П рик.лади 

А веб-камера, блепдер, компресор 
Б партитура, лібрето, віолончель 
В редактор, репортаж, шпальти 

r бюлетень,елеК"І'орат,екзитпул 
Д раунд, рию·, пенальті 

13. Запоаиченими є всі слова рядка 
А стіна, 1·еографія, поні 
Б тополя, спорт, театр· 
В директор, музей, цирк 

r брошура, монітор, мрія 
Д розум, партер, альбом 

1 
2 
3 
4 

14. Доберіть українські відповідники до запозичених слів . 

.1апо.щчене слово Власне украінrьке с,дово 

1 конкурс А ЗМЮ1!ННЯ 
2 ілюмінація Б освітлення 1 
з кулі11арія в об'єднання 2 
4 коаліція r куховарство 

д склепіння 
3 
4 

АБ в r д 

АБ в r д 
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15. Доберіть українські відnовідиики до за~юзичених слів. 

Запозичене СJюво Власне українське слQво 

1 арбітр А походження АБ вг 

2 портрет Б оздоблення 1 
з rенеза в обожнювання 2 
4 культ r СУ!!дЯ 

д зображення 
3 
4 

Ні. Синонімічним є ряд слів 

А автострада, траса, шосе, шасі, маrістраль 
Б мужній, безстрашний, хоробрий, сміливий, відчайдушний 
В відстоювати, обо1юняп1, боронити, пересилювати, захищати 
Г заплаканий, смутний, замріяний, опечалений, невеLСлий 
Д повсякчас, повік-віки, завжди, ностійно, невrамоюю 

17. Доберіть синоніми до поданих сліn. 

Слово Сuноиі.м 

1 засноІJувати А видавати АБ вг 
2 співвідноситися Б відповідати 1 
з таланити в організовувати 2 
4 публікувати r практикувати 

д щастити 
3 
4 

18. Синоніми виділено в реченні 
А Я знаю вас, я не скажу нікому, що ми щвно не вороги, а друаі. 
Б Що засне. а що й розбудиться, чорний сон віків не збудиться. 
В Не забувайте незабутнє, воно вже інеєм взялось! 
f По самісінький rори;юнт насій собі хлппоті11 і гри.ют. 
Д Чи ж неповторне можна повторити? 

19. Антоніми виділено в реченні 
А Навіщо вам мандрівний менестрель, коли живеться зруч1ю і 

осідло? 
Б У твоєму місті вечір, а вогні такі холодні і безцеремонні. 

д 

д 

В Між нами ніч - глибока і гуt:та - Т<Іка коротка, а здається віко~t. 
r Заrляне ніч буденно і.казково у душу, ЯК в розколотий ropix. 
Д Тримати слово і удар тримати - що ще не вмієм ми у цім Ж\ПТі? 
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20. Антоніми виділенf> в реченні 

А Це прn~то осінь, Qсінь 6Qt:eнu. 
Б Ми ніби і мудріші, і багатші. але щасливих менше на землі. 
В І зно,ву день печально і пророчо зropat: у приз:~хіднім вогні. 
r Час -- жорстока ріка, та шукатиму брід, щоб вернутись печіLІІЬ

ною nр1пчею. 

Д На тліш1у стеблиночку пам'яті нанизано вічність і мить. 

21. Доберіть антонім» 110 rюдютх слів. 

Слово Антонім 

1 багатий А убогий АБ в r 
2 безвvсий Б упертий 
3 бадwрий в мовчазний 
4 бмакливий r літній 

д зморений 

• 
2 
3 
4 

22. Доберіть антоніми до шщаних слів. 

Слово Антоні.111 

1 як-небудь А ПНІІІКОМ АБ в r 
2 явно Б підступно 1 
з щиро в 11риродно 2 
4 штучно r старанно 

д поспіхом 
3 
4 

23. Явище омонімії використано з художньою метою у фрагменті 

А Я пс скрипковий ключ, а журавлиний тобі над полем в небі на
пишу. 

Б Осінній день, осінній день, осінній! О синії~ 11ень, о синій день, 
о синій! 

В А місяць все такий же - і молодик, і повен, і серпик, і рогалик, 
і місяць, як діжа. 

д 

д 

Г Недум:~по, негадано забігла в tJІухомань, де сосни пахнуть лада
ном в кадильницях світань. 

Д Коли бу11у я навіть сивою і життя моє піде мрякою, я для тебе 
буду красивою, а для когось, може, й ніякою. 
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24. Омоніми є в усіх рядках, ОКРІМ 
А вулканічна лава, дерев'яна лава 
Б водяна пара, весільна пара 
В футбольне поле, пшеничне поле 
r випускю1й бал, нрохідний бал 
Д антична байка, тепла байка 

25. НЕМАЄ лексичної помилки в (;Лщюсшщученні 
А хронометраж чаt:у 

Б офіційна особа 
В прейскурант ціп 
r подарувати презент 
Д перша прем'єра 

26. НЕМАЄ лексичної помилки в словосполученні 
А пам'ятний сувенір 
Б вільна вакансія 
В моя автобіографія 
r суверенна держава 

Д запитати питання 

27. НЕМАЄ лексичної помилки в рядку 
А ні в койому разі 

Б відпо11іді співпадають 
В слідуюча зупинка 
r на ваш розсуд 
Д для любИх цілей 

28. НЕМАЄ лексичної помилки в рядку 
А відношення до батьків 
Б копрове покриття 
В заставив прочитати 
r часний сектор 
Д перегорнути сторінку 

29. НЕМАЄ лексичної помилки в рядку 
А черrувати в столовій 
Б розкрийте підручник 
В поступати в інститут 
f небезпечний поворот 
Д 6ути.;1ка шампанського 
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30. НЕМАЄ лексичної помилки в рядку 
А участковий лікар 
Б печеня по-Іуцульськи 
В дока.1увати думку 

Г здавати екзамен 
Д смачні блюда 

З 1. НЕМАЄ лексичної помилки в рядку 
А бувші студенти 
Б блінчики з м'ясом 
В с1щзати зайве 
Г мебельна фабрика 
Д білети на потяr 

'12. Лексичну помилку допущено в рядку 
А вірно кохати 
Б приймати участь 
В щrадати у вічі 
r трінrляються недоліки 
Д являється у сні 

33. Лексичну помилку допущено в рядку 
А вітальний адрес 
Б екзаменаційний білет 
В вступати до ліцею 
Г святкові міро11риt~мства 
Д дипломатичні відносини 

34. Лексичну помилку до11ущено в рядку 
А невірний номер 
Б завдати щкоди 
В переказати кошти 
Г матеріальне становище 
Д підбивати ттідсумки 

:~!>. Лексичну помилку допущено в рs~дку 

А призвести до втрат 
Б усунення недоліків 
В перелік запитань 
r ;~ворот11а адреса 
Д заказний лист 
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36. Лексичну помилку допущено в рядку 
А передплата на rа.1ети 
Б більша половина учнів 
В заходи щодо поліпшення 

r прасувати білизну 
Д никонати впродовж дня 

37. Лексичну помилку допущено в рядку 
А виключення з правопису 

Б зазнати збитків 
В змістовна відповідь 
r лікарняний лист 
Д позбавляти громадянства 

38. Лексичну помилку допущено в рядку 
А сучасні меблі 
Б учбовий корпус 
В вулиці перетинаються 
r відчинити двері 
Д сходова клітка 

39. Лексичну помилку допущено в рядку 
А виключити світло 
Б навколишнє середовище 
В заслутовує на увагу 
r стсре1-тись автомобіля 
Д привести до успіху 

40. Лексичну помилку допущено в рядку 
А приїду наступного місяця 

Б вийду на наступній станціІ 
В виконати наступним чином 
r спробуйте наступного разу 
Д хай зайде наступний паІ(ієнт 

41. Слово музич11ий(-а,-е) поєднується з усіма словами, ОКРІМ 

А інструмент 
Б репертуар 
В мистецтво 
r освіта 
Д родина 
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48. Утворіть словосполучення з від1ювідних за змістом слів. 

1 голосити А промову А Б в r д 
2 оголосити Б H<l перевагах 1 
3 роз1·олосити в та<:мницю 2 
4 наголосити r зrоря 

д вирок 
з 

4 
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ФРАЗЕОЛОГІSІ 

Фразеолоrія - ро:щіл мовознавчої науки. що вивчає фразеологізми. 
Фра3еолоrізм - стійке сполучення сліn, яке за з1;1аченням дорівнює 

одному слову (зарубати на носі - запа.и 'ятати; як кіт наплакав - мшю; 
розбити глек - посваритися). 

У реченні фразеологізм вJоІступає одним членом речення (Ми ніколи 
не кривили душею). 

Дивіться словник найуживаніших фрааеолоrізмів нас. 331-334. 

ФрааеопоrІами можуть утворюваnt 

синонімічні ряди антонімічні парІі 

(п 'ята.ми накивати - дати Jрала - (хоч lОЛІШ збирай ~- Х(JЧ оІ(() rтколи) 
винести ноlи) 

ОсноанІ джерепа nохо-ннн фразеопоrізмІа 

Мова народу заварити кашу, тримати язик за зубами 

Усна народна творчість я:шката Хвеська 

Біблія і один у полі воїн, земл.я обітована, наріж11ий 
камінь 

Антична міфологія ахіллесова п'ята, дамоклів МЄ"і 

Близькими до фра.1еологізмів є прислів'я, приказки (/Цо посієш, те й 
пожuеш. Суджеиою конем не об'їдеш); крилаті вислови - загальновідомі 
сдова видатних людей (Борітеся - поборете. Т. ІПевченко); афоризми -
стислі узагальнені думки (Краще І!Мерmи стоячи, н.і:ІfС :ж:иwи н.а колінах). 

1. Фразеолоrізмами є всі вислови, ОКРІМ 
А комар носа не підточить Г лишити з носом 
Б сунути свого носа Д чути запах носом 

В обкрутити довкола носа 
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2. Фразеологізмами є всі вислови, ОКРІМ 

А ніде rолці впасти 
Б ніде rолки взяти 
В хоч rолки збирай 
Г як нитка ;'!а голкою 
Д нікуди голки ткнути 

З. Фразеолоrізмами є 111.:і вислови, ОКРІМ 

А викинути за борт 
Б викинути з голови 
В викинути з хати 
r викинути І{;! вітер 
д викинути фокуси 

4. Фразеолоrізмами є всі вислови, ОКРІМ 

А бити тривогу 
Б бити поклони 
В бити в барабан 
Г бити по кишені 
Д бити на сполох 

5. Установіть значення наведених фразеuлоrіамів. 

Фразещогі.>,ч Значення 

1 вбивати клин А нечесно наживатися 
2 Гріти руки Б звільнятш:я від ілюзій 
з спускатися з неба в до")аrатися залаrо11ження 

на землю справи 

4 оббивати 1юроrи r непослідовно діяти 

д сварити коrо-небудь 
між собою 

6. Установіть значення наведених фрюеолоІізмів. 

Фразеологізм 

1 стріляний птах 
2 книrа за сімома печатями 

З кров з молоком 
4 rаряча rолова 

42 

Значення 

А здоровиr1 
Б приховане 
В досвідчений 

r 3апа.t1ьний 
Д дурнуватий 

АБ в г д 

1 
2 
3 
4 

АБ в r д 
>---
1 
2 
з 
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7. Утворіть фразеологізми. 

1 підливати олії у А полі АБ в г д 

2 товкти воду у Б допомогу 1 
3 спіймати вітра в в ступі 

4 узяти ноги в r вогонь 

д руки 

2 
3 
4 

8. У фразеологізмах вертітися RK ". в окропі, влипнути як ". в мед, 
чутно, коли і ". летить, якась ... вкусила замість крапок ма<.: бути 
слово 

А птаха 
Б курка 
В муха 
r .оса 

Д бджола 

9. У фразеологізмах великий ". , ." становища, ... ци пропав, сам собі". за
мість крапок має бути слово 

А брат 
Б ШЛЯХТИ'l 
В козак 
r пан 

Д керівник 

10. У реченні Пk:ля важкоzо дня я дуже втомився замkїь виділених слів 
доречний фразеологізм 

А не чув ні рук ні ніг 
Б пі за цапову душу 
В землі під ногами не чув 
f Ні риба Ні м'ясо 
Д ІІі В СИХ Ні В ТИХ 

11. Роль обставини виконує фразеологізм у реченні 

А То все було якесь надумане, білими нитками шите. 
Б Ротанові вдома довелося вперше покуштуватu березової каші. 
В Добре, що нагодився вчасно, бо пустили б за вітром усе село. 
Г Усі звернули увагу, що Катруся розповідала похапцем, п'яте че

рез десяте. 

Д Рибалочка на бережку та рибоньку ловить, а милая по милому бі
лі ручки ломить. 
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12. Установіть відповідність між фразеологізмом у реченні та його' 
таксич1юю роллю. 

Речення Член речеиня 

1 Ця подія відбулася за царя Гороха. А підмет 

І11ТІ·r 
2 Од страху моя душа в п'яти Б присудок 

сховалася. в додаток 
3 Дівчата як кров з молоком намаrа- r означення 

лися переспівати парубків. д обставина 
4 Язикатій Хвес.ьці не можна казати 

нічого зайвого. 

13. Побудуйте речен1rя з відповідними фразеологізмами. 

Речення 

1 Чоловік 3.ЛЯкався, хотів уже". 
2 Ти мусиш мовчати, а інші 

можуть". 

3 Щоб не бути винним, треба". 
4 Справжні друзі повинні". 

ФраземогLw 

А не встромляти носа .• Б В І 
Б п'ятами накивати. 1 
В ~·лека розбити. 2 
r ляси точити. 

3 
д пуд СОЛІ з'їсти. 4 

14. Доберіть синоніми до фраlеО1югізмів. 

dJразеологізАt СиноніАІ 

1 ставати під вінець А одним ликом шиті 

ІіІТІТ 
2 заливати за шкуру Б ТОЧИ1'И ЛЯСИ 

сала в брати шлюб 
3 два чоботи пара r два ра3И ступнути 

4 теревені правити д допікати до живого 

15. Доберіть синоніми до фразеологізмів. 

dJразеологіз.:11 СинонLІІ 

1 мати голову на А затаїти зло · 

І;ІТІІ 
плечах Б не в тім'я битий 

2 мати свій розум у в мати нід собою 
голові грунт 

3 мати зуб r жити своїм розумом 

4 мати рацію д мати сенс 
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16. Доберіть антоніми до фра~еологізмів. 

Фразеологізм А1t111Онім 

1 ;jЖДО ніr А як в око вліпив 
2 аж rорить під руками Б з наперсток 

3 як бджіл у, вулику в як мерзле горить 

4 як корова язиком r як гриби після 
злизала дощу 

д аж до хмар 

17. Доберіть щ1тоніми до фразеологізмів. 

Фразеологізм Анто11ім 

t тримати в кулаці А тримати на виду 
2 тримати в тіні Б попускати віжки 
з триматися гoroJJeм в тримати в пазурах 
4 тримати хвіст трубою r піджимати хвоста 

д опускати руки 

18. Доберіть антоніми до фразеологізмів. 

Фра:.1еолоzізМ 

1 хоч головою об 
стінку товчи 

2·· хоч греблю гати 
З хоч у рамку вправ 
4 хоч проти шерсті 

гладь 

Антонім 

А глянути гидко 

Б пальця в рот не клади 

В як заячиі! хвіст 
r хоч моrузки крути 

Д мухи не зачепить 

АБ в r д 
t 
2 
3 
4 

АБ в r д 
1 
2 
3 
4 

АБ в r д 
1 
2 
3 
4 
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БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР 

Морфеміка (будова слова) - розділ мовщнавства, що вивчає ЗJtаЧ) 
щі частини слова (морфеми). 

Значущими частинами слова є корінь, префікс, суфікс, закінчення. 

Основа - частина слова без закінчt'ння. Бона виражає лексичне зщ 
чення слона. тому є спільною 1 1ля всіх форм слова (міст-о, ,uicm-a, .uicm-; 
міст-ом). 

Закінчення - змінн<~ значуща частина слова, що виражас його грам< 
тичне значення (рід, число, відмінок, особу, час тощо) і слугує для зв'.язк 
слів у словосполученні й реченні. Наприклад, у cJJoвi веснян@закінченн 
IOJ вказує на жіночий рід, однину, називний відмінок. Закінчення мают 
усі змінні слова, хоча воно може бути нульовим, тобто таким, що не в~ 
ражається звуком і не позначається літерою, але має невне граматичн 

значення: лісО, (чоловічий рід, однина), прочитавО (минулий час, чощ 
нічий рід, однина). 

Не мають закінчень· Нt'змінювані слова; 

- прислівники (тихо, увечері, здалеку); 

- діє11рислівники (співаЮ:.u, прибігШu); 

- інфінітив дієсмв~ (любиmu, .mailiu); 

- незJ.!інювані слова іншомовного походження (такд, nоні, бюр'о). 

Корінь - головна значуща частина слова, що містить спільне значе~ 

ІІЯ спільнокореневих слів (в0Ля, во1Ів11ька, зві;іьнити). 

Зауважте! Треба відрізняти спільнокореневі слова від слів з омоні 

мічними коренями. Так, у словах юра, горе, горювати, угорі однакови 

корінь гор, однак ці слова не є спільнокореневими, оскільки корінь у ни 

має різне лексичне значення. Тому маємо щ1і групи споріднених слів: UJ 

ра, угорі, гірка; горе, горенько, горювати. 

Префікс - <~начуща •1астина слова, що стоїть перед коренем і слугу 

для творення слів із новим лскси•1ним значенням або відтіяком у значен 

яі: осінній - пере5осінній, чекати - ~ачекати). 
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Суфікс - значуща частина слова, яка стоїть післ~r кореня та слугує 

для творення слів з новим лексичним 3Наченням або відтінком у 3Начен

ні: _цчити - учиm;~ь, ка.~ина - кtшино;;ь:Ка ). 
Різновидом суфікса є частка -ся(-сь), яка стоїть у кінці дієслів. Такнй 

різновиі суфікса називається постфікс: хtш.11юваmі/с'?і). 
Словотвір - розділ мовознавства, що вивчає способи та особливості 

творення похідних слів. 

Непохідні rлова - не утворені від 

інших слів (основа складається 

лише з кореня: неб§, Літ§ 1·Иxl!ill]) 

Похідні слова - утворені від інших 
слів; можна простежити їхній спо
сіб творення: небесний, літній, ти
хенько 

Твір_не слово ; слово, як~овністю «лягас'> в основу rюхідного сло

ва: холод- холодний, тс - nраліс. 

Твірна основа - частина слова, від якої творяться нові слона: кобза -
~ г--~ А 

кобзар, читати - читат1я. 
Словотворчі засоби - 11~ікси та суфікси, за допомогою яких утво

рюються нові слова: nііJсні:ж:іlик -mІг. 

Основні с1юсоби словотворення 

Спосіб словотворення Як уrворюється слово Приклади 

нрефіксальний за допомогою префікса 
;,,,,._ 
зависокий - високий 

-
суфіксальний за допомогою суфікса 

7, 
вітерець - вітер 

~фі)(сально- за допомогою префікса Іkз.ме:ж:-;іии - .><еЖа 
суфіксальний та суфікса, які нриєд-

нуються одночасно 
---

безафіксний 
відкиданням суфіксів 

перехід- переходити 
( безсуфіксальний) 

склащrння слів або поєднанням слів, їхніх хліб-сіль, медсестра 
основ основ або частин (мідичІШ сестра), 

cn_(J_ЦKOp (сnеЦtальнuй 
кореспондент) 

-·-~--

перехід слів однієї шляхом переходу слів 
линуле життя - істо-

часпши мови з однієї частини мови ричне мин.цлс (прикмет-

в іншу в іншу 
ник~ іменник) 
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СпОJІуЧиі о, є (е) у складних словах 

Літера о пишеться, якщо Літера є пишеться, Літера є пишеться, 
перша частина слова якщо перша частина нкщо перша частина 

утворена від прикметни- слова утворен<~ від слова закінчується на 

ка або :-~акінчується на іменника 3 м'якою {й/ або подовжений 
твердий приголосний основою приголосний 

(у тому числі шиплячий) 

ясноокuй, середньовіччя, зорепад, буревій, з.міЕnоmбний, :життє-
пішохід, вужоппдібний сталевар любний 
(але овочесховище) 

1. Правильно поділено на морфеми всі слова рядка 

А з/нач/н/ий, папер/ов/ий, за/писа/ти 
Б прика.1/ка, 11ри/дорож/н/ій, до/від/ник 
В голосно, під/співуна/ти, по/дар/у/нок 
Г най/вищ/ий, пере/пис, доо/нрац/юва/ти 
Д мит/ець, с/тривож/ен/о, о/зим/ин/а 

2. Нульове закінчення мають усі слова рядка 

А шимпанае, відповідь, зара.1 

Б совість, ніяк, провесінь 
В монітор, відгомін, фосфор 
Г нині, кратер, мандрівник 
Д заповідь, пальто, кремезно 

3. Спільнокореневими до слова лimllmи є всі наведені слова, ОКРІМ 

А літній 
Б перелітний 
В політ 
Г летіти 
д льотчик 

4. Спільнокореневими до слова воля є всі наведені слова, ОКРІМ 

А вільний 
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5. СІІільнокореневими до слова роса є всі наведені слова, ОКРІМ 

А зрошений 
Б росяний 
В зароситися 
r росинка 

Д рослинка 

6. Спільнокореневими до слова бєз11і11 є всі наведені слова, ОКРІМ 

А перелік 
Б лічити 
В лікувати 
r лічба 
Д полічений 

7. Сnільнокореневими є всі наведені слова, ОКРІМ 

А лисуватий 
Б лисий 
В лисина 
r полисіти 
д лисячий 

8. СІІільнокореневими є всі цаведені слова, ОКРІМ 

А вранці 
Б ранковий 
В ранок 

r ранити 
Д зранку 

9. Спільнокореневими є всі слова рядка 

А уцочі, ночувати, ночви 
Б водянистий, привід, водичка 
В косити, закосичити, косовиця 
r м'ята, пом'якшений, м'яко 
Д книжник, книгозбірня, книжка 

10. НЕ МАЮТЬ закінчення всі слова рядка 
А мадам, метро, спересердя 
Б зараз, працюючи, учень 
В календар, зазвичай, івасі 
r факсиміле, пальто, швидко 
Д магістраль, авеню, ІІросто 
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11. Зайве за морфемною будовою слово св рядку 
А прохід, заміс, прадід, вигін 
Б свіжо, весело, марно, зелено 
В жалюзі, пончо, беж, рандеву 
r декому, зріжу, помию, нічия 

Д портфоліо, вікно, кіно, бюро 

12. Префіксальним способом утворено всі іменники варіанта 
А співіснування, антициклон, безсмертя 
Б переоблік, узлісся, правнучка 
В присмак, передчуття, підборіддя 
r реорганізація, протиді.Іі, неправда 

Д самовідданість, безнадія, контрудар 

13. Суфіксальним способом утворено всі іменники варіанта 
А єдність, шахіст, казкар 

Б плаксій, веселун, міжряддя 
В гордість, діяч, недогарок 
r мореплавець, хазяйка, скупій 
Д хвалько, п'ятиборець, пісняр 

14. Префіксально-суфіксальним способом утворено всі іменники варіаt 
А бемюддя, прадід, подорожник 
Б узгір'я, намордник, землерийка 

В міжгір'я, прибічник, підвіконня 
r безмежжя, Засяння, рівноправ'я 
Д підсніжник, безнадія, Закарпаття 

15. Способом складання основ утворено всі іменники варіанта 
А здіймиrолова, багаточлен, підрозділ 
Б землероб, крутосхил, першоджерело 
В м'ясорубка, активістка, пройдисвіт 
r відчаЙдуХ, протиставлення, пустоцвіт 
Д "дурносміх, листопад, прикордонник 

16. Суфіксальним способом утворено слоuо, витлумачене в рядку 
А відсутність знання 
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17. Шляхом переходу однієІ частини мови в іншу утворено слово, вит лу
маче11е в рядку 

А мешканець Харкова 
Б приміщення під зем,1ею 

В 01·орожа :~ живих кущів 

r другий місяць року 
Д атака у відповідь 11а атаку 

18. Літеру о замість пропуску треба писати в слові 

А сам .. вчитель 
Б земл .. трус 
В прац .. здатний 
r житr . .пис 
Д вищ .. зrаданий 

19. Літеру е замість пропуску треба писати в сдові 

А кра .. знавство 
Б смагляв .. лиl(ий 
В житт .. дайний 
r сніr . .затрима1111я 
Д вуrл .. видобуток 

20. Літеру є замість пропуску треба писати в слові 
А ВОЧ .. ІJИДЬ 
Б дощ .. мір 
В бур .. лом 
r смітт .. збиральний 
Д 11ижч .. зазначений 

21. Літеру о замість пропуску треба писати в обох словах усіх рядків, ОКРІМ 
А rруш .. подібний, чорт .. полох 
Б жовч .. кам'яний, вітр .. ній 
В кореп.дл/д, рівп .. правність 
Г вантаж.підйомник, чорн .. гу,j 
Д кав .. молка, сив .. rоловий 

22. Літеру о замість пропуску треба писати в обох словах усіх рядків, ОКРІМ 
А вод .. свяття, чорн .. бривці 
Б щир .. сердий, літ .. писний 
В брон .. двері, rучн .. мовець 
r бетон.:змішувач, вір .. вчення 
Д свіж .. вмитий, перш .. рядний 
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23. Утворіть від поданих іменників прикметники за допомо1·ою суфікс 

Іменник Суфікс 

1 море А -ов-
2 урожай Б -ян-

3 гай В -н-
4 зоря r -1.:ьк

д -ин- І4:ІТІТІ 
24. Установіть відповідність між словом і спuсuбом його творення. 

СлОfІо Спосіб творення 

IJIТ!l 
1 перехід А префіксальний 
2 міжпланетний Б суфіксальний 
3 прочитання в префіксально-t.:уфіксальний 
4 контрудар r безафіксний 

д складання 
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МОРФОЛОГІЯ 

ІМЕННИК 

Іменник - са.\Іостійна частина мови, що називає предмет, особу, яви
ще і відповідає на питання хто? що? (лисиця, книга, веселка). 

Морфологічні ознакu. Іменники належать до певного роду, зміню
ються за відмінками й числами. 

Сшпаксична роль. У реченні іменник може виступати будь-яким 
членом речення (найчастіше підметом і додатком): Весна іде, ~P.f!E!i. несе. 
ЗаlЛЯдає у вікно цвіт 1!.'!!Н!.1!!.: Книlи - морсь1«.1 ~- Пливуть y_nJrl.1!f!_· 
§i:_~c} кучеряві хмарки. 

Групи іменників за значенням 

1 Назви загальні (князь, місто, соба- Назви власні (Ярослав Мудрий, 
ка, І{ІJКерк1~. дискети) Харків, Сірко, Карпати, ~кию вв-

чірній•) 

2 Наз1щ неістот (будинок, ромашка, Назви істот (дру~, батько, цуце-
майдан, озеро, иарод, студеитство) ня,комар,русалка,водя~ик) 

з Кон1ч>етні (ліс, вулиця, лис1пя, зер- Абстрактні (соборність, радість, 
110, монітор) любов, сум, швидкість, l!іибина) 

Рід іменmпсів 

Усі іменники (крім множинних) належать до одного з трьох родів: 
чоловічого (жайвір, 1(JleH, дріб, рояль), жіночого (путь, любов, земл.я, 
стаття), середнього (сонце, поле, обличчя, дитинча). 

іменники спільноrо роду -- це сдова, які можуть називати осіб як чо
ловічої, так і жіночої статі (вони здебільшого характеризують певні якості 
особи): нероба, рева, базіка, ні~..-чє.ма, ледащо тощо (мають закінчення -а, 
рідше -о). У реченні у3годжуються з іншими частинами мови як у жіно
чому, так і в чоловічому роді: нестерппа базіка - нестерпний базіка. 

Назви осіб за професією чи видом діяльності належать до іменників 
чолонічого роду, хоча можуть називати осіб як чоловічої, так і жіночої 
статі: МолоіJf!JДі11жеиер розрпбивD проект. Досвідчен~ікар проконсуль
тувал~ пацієнта. 
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Рід незмінюваних іменників іпmомовного походжеІПІя 

На.'і11и осіб чоловічої статі - іменники чоло- мадам (жіночий), 
вічоrо роду, жі1ючої статі - жіночого роду маестро (чоловічий) 

Назви тварин - іменники чоловічого роду пои~ шимnа'Н.зе,кенгуру 

Назви неістот - іменники середнього ролу резюме, таксі, бюро 

Географічні назви - рід визначається за Капрі (острів) - чоловічий 
за1·а.11ьною назвою Сочі (місто) - с:ерсдній, 

Міссісіпі (ріка) - жіночий 

Запам'ятайте: цеце (муха) - жін., івасі, nyrnacy (риба) · жін., 

авеню (вулиця) - жін., кольрабі (капуста) - жін., СlІ.ІІЯМі (ковбаса) жін.J 

~інді (мооа) - жін., боржомі (вода) - жін., сироко, торнадо (вітер) - чол. 
Іменники пальто, cwnpo відмінюються. · 

·-

Рід складноскорочених слів 

Незмінювані скл<ІДноскорочсні елова ·· рід визна- ГЕС - жін., 
чається за головним словом бо електростанція 

Змінювані складноскорочені слова - рід визначає- ВАК, виш, неп 
мо граматично за типом відмінювання (здебільшого 
як іменники чоловічого роду) 

Число імен1mків 

Іменники, що мають Іменники, що мають Іменники, що мають лише 
форму і однини, лише форму однини форму множини (назви парни 

і множини (назви речовин, почуттів, предметів, речовин, сукупнос 
власні назви) тей предметів, пачупів, 

географічні нвзви тощо) 

місто - міста, молоко, олі.я, вірність, окуJLяри, копсерви, парфу-

lOJIOC - lOJIOCU, страх ми, меблі, шахи, Карпати 
вис11овок - виснав-

ки 

Зауважте/ Іменники, що називають сукупність однакових чи подіб~m 
істот або нредмети, які снриймаються як одне ціле, називаються збірШІМ 
(студентство, листя, насі1тя, молодь). Вони мають форму лише однини. 

ВідміІІІСи іменників 

Іменники відмінюються за сімома відмінками: називний (хто? що?, 
родовий (кого? чого?), давальний (комg? 'Іому?), знахідний (кого?що?, 
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орудний (ІШМ?'ШМ?), місцений (на кому?ІШ чому?), кличний (уживаtо:ть

ся для звертання). 

Називний відмінок однини ·- початкона форма іменника. 
Називний відмінок є 11рямим, решта - непрямі. 

Відміни іменників 

І відміна 11 відміна ІІІ відміна IV відміна 

чоловічи•і, чоловічий середній жіночий середній рід, 

жіночий, рід, закін- рід, закін- рід. нульо- закінчення 

с11ільний чення чення -о, ве закінчен- -а (-я), за ві11мі-
рід, закін- нv.1ьове -е, -а (-я) ня, а також нювання з'явля-
чення aGo -о іменник ються суфікси 
-а (-я) мати -ат- (-ят-), -ен-

.vрія, робо- Петро, морє, АЄСЛО, радість, курча, теля, 

та, суддя, сад весілля любов, цуцепл, ім 'я 

ріVІЯ подорож 
.-.-~ 

Зауважте! До відмін не належать: 

- множинні іменники (cauu, ворота); 
- іменники прикметникового походження (майбутнє); 
- незміюов<111і іменники іншомовного nuхu11ження (амплуа, пюре); 

- жіночі прізвища на приго;юсний та -о (Козак Ольга, Чуйко Софія). 

Такі прізвища за відмінювання Ht' амінюються (Козак Ольги, Чуйко Софії). 
Жіночі імена по батькові є іменниками Т відміни (Іванівна, Іванів11и, 

Іванівні ... ), чоловічі імена по батькові - іменниками ІІ відміни (Петро
вич, Петровича, llетровичу .. .). 

Поділ іменників на rрупи 

Іменники І та П вілмін, залежно від відмінкових ;~акінчень, поділя

ються на тверду. м'яку, мі111ану групи. 

·-
Відміна Тверда груnа М'яка груnа Мішанагруnа 

Основа па тверю1й Основа на м'який Основа на шиnля-

І 
НІ'ІІ!Иf1ЛЯЧИЙ приrо- приголосний: чий приголосний: 

посний: допомога, крrшлн .. надія, l11-1Jit тиша, круча, вежа 

стар0<:та 

Іменники чо.1овічого Іменники чо.швічо-' Іменники 3 ОСІІОВОЮ 
роду з основою на ю роду ;~ основою на шиплячий приго-

11 Тт:'Рі\ИН ІН'ІШШЛН'ІИЙ на м'який приго- лосtшй. крім імсппи-

нригuлосний: лосниіі: велетень. ків середнього роду 

степ. батько урожай, тюл~, на -я: кущ, сторож, 

nлf"'4e, явище 
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Продовженш~ табл. 

Відміна Тверда група М'яка Гp\lfla Мішана група 

lменни~ се~дньо- / 
го роду 1з заюнчен-

ням -я: облuІ/1/Я, 
Іменники середнього навчання, зi.л.JLR 

І! роду із закінченням Іменники середньо-
-о: "11істо, золато І'О роду із закінчен-

ням ·е, крім основи 
на шиплячий: пме, 

сонце, "11оре 

Іменники 11 відміни на ·р можуть належати і до твердо\, і до м'якої, 
і до мішаної груп: 

І Іменник - н<ІJва професії чи діяльності люд1ти? ..-------
] так 

так 

t 

ні 

t 

ні 

t 
мішана rpy11a 

(шнолЯр, ка.менsір) 
м'яка група 

(кобзар, димар) 
тверда група 

(сµр, інженер) 

Зауважте! Іменники ко"11ар; снігур, звір належать до твердої групи, 

хоч у И33ИВНОМУ множини мають~ . 
. До м'якої групи належать: Ігор, Лазар, цар, аптекар, бібліоmеІVар, якір. 

Правопис окремих відмінкових ;JаКінчень іменників І відміни 

Відмінок ГP\lfla іменників Закінчення Прикпади 

! 
І: 

тверда ·ОЮ казною 

h орудний 
м'яка та мішана -ею (-єю) землею, кручею, фантазією 
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І 
І 
І 
! 

Продовження табл. 
-· 

Відмінок 

"' 
Група іменників Закінчення Приклади 

:i: s: тверда -о колего! Миколо! g кличний -
м'яка та мішана -е (-є) мріє! зозуле! душе! 

Зауважте! Деякі пес1ливі форми іменників І відміни м'якої групи 

мають у'КЛИЧНому відмінку однини GOJ (доню! Наталю! але Нщ;пrе! Катре!). 
У родовому відмінку множини деякі іменники мають паралельні фор

ми: баб - бабів, губ - губіf!, ЛRlень - леген.ів, cocou - coceu, во~:н - війн. 

Закінчення родовоrо відмінка однини 

іменників чоловічого роду 11 відміни 

-а(-•) -у(-ю) 

н~~ви чітко окреслених предметів; Назви збірних понять: гурту, хпру, 
олівЦІІ, принтера саду, але гуртка, садка 

Назви істот: Назви речовин і матеріалів: 
студента, Мороза піску, кисню 

Назви мір, місяців, днів тижня: Назви явищ природи: 

грама, метра, квітня, понеді.лка вітру, морозу 

і Назви населених пунктів, крім тих, 
~ . . На.1ви установ, організацій, споруд, 
де друга частина сшвзвучна 1з за- нриміщень: ліцею, магазину, але 
rальною назвою: юража, хліва, 11t..~ина 
Парижа, Харкова, а.ле 

На.1ви просторових понять: Кривого Рогу, Широкого Яр_І/ 
степу, майдану 

Назви ігор, танців: футболу, 
вальсу, але гопака 

Назви абстрактних понять, процесів: 
галасу, суму 

Наукові терміни 
Терміни (здебільшого літературо-(з11е6ільшоm точних наук і 

:мовознавства): 
знавчі, хімічні, фізичні): 

синуса,ра>нба,приrудка жаиру, сюжету, імпульсу 

Геоrрафічні назви: Сибіру, Байкалу, 

Криму. Бугу, але в назвах річок із 

наголосом на закінченні - 5!] 
Дністра, ДінцЯ 
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Зауважте/ Деякі іменники можуть мати r1аралельні закінчеш 
-а(-я) або -у (-ю). Це залежить від наголосу або від зна<1ення: "11ост~ 
мuсту, стола і ст6лу, lJнopd і дв6ру, папера (документа) і паперу (мат 
ріалу), кmцщ.я (предмета) і ка.ч.Рню (матеріалу) тощо. 

Правопис окремих відмінкових закінчень іменників 11 відміни 

Відмінок Іменники Закінченнr~ Прикпади 

твvрдuї групи -ові бат,,кові 

давальний м'якої та мішаної -еві учителеві, 

групи товаришеві 

твердої групи -ом сто.шм, столяра~ 

орудний м'якої та мішаної -ем ча~м. велетнем, 

групи (-єм) пісШІрем 

твер110ї групи із суфікr:l- i:u1tкy, братику 
~!11 -ІС-, -UІС-, -QK-

" інщомовні імена на г, к, х Фрідріху, Жаку :i: 
:i: -у 

8 11еякі іменники ~1і111аної читачу, 

груни, крім основи на товаришу 

-ж, -р 

- . 

fіільшість іменників -ю місяцю, кобзарю, 
кличний м'нкої групи краю 

1--··- .. -

fіезсуфіксні іменники друже. школе, 
тr~ердої 1·рупи юначе 

f--• 

м'якої групи із суфіксом стрі.•1ьче, хлопче, 

-ець -е але бійцю, :шав-
цю, мудрецю 

: більшість іменників мі- сrrюроже, .чаляре, 

шаної групи Довбljше 

fіільшіст1. іменників бажань, весіль 

" ссредньшо роду 

" :i: --··- нульо-

~ родовий чоловjчого роду, які 
ве болшр, rешщ, але 

z: 
:І в множині втрачають lрІjЗИІІів, осетинів 

суфікс -ин-
------

Зауважте/ Деякі іменники в родовому .відмінку множини мають ш 
ралельні форми: полів - піль, кіловатів -- кіловат, ватів - ват. 
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Написання та відмінювання імен по батькові 

І мена по батькові Суфікс Приклади 

чоловічі -ович (-йович) Петрович, Аидрійович 

жіночі -ібн(а), -івн(а) Петрівпа, Андріів1Jа 

Зауважте! 1. Чоловічі імена по батькові відмінюються як іменники 
П відміни мішаної групи (Івана Павлови'Ю), жіночі імена по батькові -
як іменники І відміни тверІ\ОЇ rpynи (Оксани Бо~данівни). 

2. Ім'я Лев має паралельні підмінкові форми (Лева і Льва, Левові і 
Львові). · 

З. У звертаннях на ім'я по батькові обидва слова ставляться у форму 
кличного відмінка: Остапе Романовичу, Олью І~орівно. 

-1. Зперніть упагу на творення окремих імен по батькові. 

Ім'я Чоловіче ім'я по батькові 

Гриюрій Григорович 

Ілля Ілліч 

Лука Лукuч (Лукович) 

Кузьма Кузьмич (Кузьмович) 

Микола Миколайович (Миколович) 

Хома Хомич (Хомович) 

Сава Савич (Савович) 

Яків Якович 

1. Усі слова є іменниками в рядку 

А виконання, виконавець, виконавши 
Б книгарня, книжник, книгозбірня 
В соловей, соловенятко, солов'їний 
Г завідувач, завідувачка, завідувати 
Д зеленаво, зеленка, зелень 

Жіноче ім'я по батькові 

Григорівна 

Іллівна · 

Луківна 

Кузь..чіrта 

Миколаївна (Миколівна) 

Хомівна 

Савівна 

Я1Сівна 
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2. Чuловічий рід мають усі іменники варіанта 

А морок, какаду, маестро, ООН 
6 Баку, продаж, столяр. денді 

В Борнео, собака, аташе, Сибір 
r суддя, перекладач, путь. гімн 
Д хлоп'ятко, козак, інститут, іній 

З. Чоловічий рід мають усі іменники варіанта 

А ступінь, балет, аташе, вісь 
6 запис, галузь, нежить, гіпс 
В збір, торнадо, шинель, стен 
r важіль, грань, дріб, ідальгс: 
Д ячмінь, тюль, колібрі, висип 

4. Чоловічий рід мають усі іменники варіанта 

А плач, кахель, накип, перекис 
6 корч, емаль, аерозоль, толь 
В клавіш, шагрень, портьє, зал 
r рояль, розсип, продаж, путь 
Д кір, пропис, прогрес, суміш 

5. Жіночий рід мають усі іменники варіанти 

А діагональ, північ, авеню, плов 

6 живопис, мадам, жовч, челядь 
В кефаль, rуаш, родь, нехворощ 
Г тунель, скрижаль, бязь, ваніль 
Д папороть, манжет, мігрень, туш 

6. Жіночий рід мають усі іменники варіанта 

А бандероль, бутель, цеце, УПА 
6 ГЕС, коала, фланель, запшюч 
В НЛО, повінь, лазур, боржомі 
Г спіраль, латинь, СБУ, кольрабі 
Д провесінь, ЕОМ, деталь, плащ 

7. Жіночий рід мають усі іменники варіанта 

А педаль, стаття, лебідь, подорож 
6 , ЧАЕС, мадам, розкіш, жовч 
В продаж, поезія, жирафа, міль 
r купіль, оон. дриль, радість 
Д миша, лоша, ртуть, Прип'ять 
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8. Середній рід мають усі іменники варіанта 

А кашне, метро, колібрі, манго 
Б кохання, листя, шосе, Черкаси 
В ЄС, завдання, збіжжя, пенсне 
Г кафе, шимнанзе, каное, відео 
Д Тбілісі, бароко, купе, таксі 

9. Середній рід мають усі іменники варіанта 

А турне, ягня, весілля, Дніпро 
Б лівча, збіжжя, бароко, меню 
В немовля, плем'я, рілля, філе 
Г теля, куля, мартіні, авокадо 

Д пальто, канапе, віче, салямі 

10. Спільний J!il\ мають усі іменники варіанта 

А нерnба, забіяка, юрист, бідолаха 
Б незrраба, сумя, тренер, сирота 
В ледащо, лівша, рева, листоноша 
r староста, професор, зануда, базіка 

Д ябе;~а, зама:~ура, вельможа, роззява 

11. До одного роду на.;1ежать усі іменники в рядку 
А ДеJ1і, Чернію1і, Мехіко 
Б Стамбул, Сочі. Чикаю 
В Сена, Дністер, Міссурі 
Г Нікарагуа, Китай, Чилі 
Д Токіо, Сухумі, Онтаріо 

12. До nztнoю роду належать усі іменники ІJ рядку 

А Хоккай.~n, Париж, Калахарі 
Б Прип'ять, Умань, Ай-Петрі 
В Керч, Сибір, Кіліманджаро 
Г Сурамі, Балі, Севастополь 
Д Вашингтnн, Огайо, Кутаїсі 

13. Лn однnго роду належать усі іменники в рядку 

А важіJ1ь, синтез, Прут, Алжир 
Б веремія, сузір'я, стать, сутінь 
В комашня, цуценя, харчо, рагу 
r лівща, роззява. забудько, тріо 
Д коралі, цунамі, граблі, гроші 
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14. Правильно поєднано всі прикметники з іменниками в рядку 
А кумедне кенгуру, картопляне пюре, красиве панно 
Б довгий тунель, важка путь, перспективний інженер 
В багатолюдне Сочі, малий соня, старовинний піаніно 
r непосидючий хлоп'я, молода леді, лікvвмьне алое 
Д убога сирота, повноводе Конго, кольорове драже 

15. Правильно поєднано всі прикметники :::i іменниками в рядку 
А старовинний Осло, духмяне какао, яскраве кімоно 
Б львівська пані, надокучлива цеце, смачне кольрабі 
В вітальний туш, рожевий фламінго, малий нікчемі! 
r яскрава гуаш, цікаве інтерв'ю, прозора шампунь 

Д заквітчана Умань, вчена ступінь, другий степінь 

16. Правильно поєднано всі прикметники з іменниками в рядку 
А сонячне Баку, красивий какаду, сильний нежить 
Б смачне івасі, швидке таксі, гостинна Перу 
В орюінальне меню, біла тюль, маленьке шимпанзе 
r цікаве турне, просторе авеню, справедливе журі 
Д далека Сибір, свіжа салямі, талановитий маестро 

17. Граматична помилка І:' в рядку 
А постійний головний біль 
Б безпечний засіб від нежиті 
В зробити щеплення від кору 
r полоскання морською сіллю 
Д скористатися маззю від мозолів 

18. Лтuе в однині вживаються всі іменники рядка 
А вазон, прикрість, зелень 
Б Крим, молоко, залізо 
В Дністер, козацтво, ім'я 
f ЛЮДСТВО, сум, мальва 
Д радість, золото, вітер 

19. Лише форму однини мають обидва іменники рядка 
А комашня, чапля 
Б молодь, нація 
В журба, сумнів 
r кисень, кабінет 
Д сметана, вапно 
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20. Лише форму однини мають обидва іменники рядка 
А вутлець, родовище 

Б щирість, прибуток 
В селянство, шляхта 
Г срібло, пектораль 
Д артилерія, лейтенант 

21. Лише в множині вживаються ІJСі іменники рядка 

А Карпати, проблеми, вечорниці 
Б входини, народи, Альпи 

В дріжджі, :~аручини, обличчя 
Г перемовини, двері, нож~ці 
Д уста, м'ясниці, перешкоди 

22. Лише форму множини мають обидва іменники рядка 
А дебати, кеглі 
Б надра, бенкети 
В іменини, землі 
r ворота, радощі 

Д штани, суперечки 

23. Лише форму множини мають обидва іменники рядка 
А оглядини, І\ерева 
Б хрестини, дрова 
В сутінки, вечори 

r фінанси,кредити 
Д терези, виделки 

24. До першої відміни належать усі іменники варіанта 
А ясла, кума, площа, межа 

Б староста, хлоп'я, вулиця, кузня 
В сестра, воєвода, сумя, верба 
r кентуреня,душа,дорога,ріка 
Д жага, Лука, чебуречt1а, миля 

25. До другої відміни належать усі іменники варіанта 
А поріг, брокер, день, тюль 
Б вікно, пальто, метро, мило 
В барліг, брат, курінь, путь 
Г хмарище, кіно, колесо, дерево 
Д буття, 3айченя, волосся, щастя 
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26. До третьої відміни на.тrежать усі іменники варіанта 
А вість, якість, куліш 
Б постать, мати, стать 
В тінь, нежить, гармонь 
f повінь, осінь, Сибір 
Д ттеча·rь, лінь, стиль 

27. До четвертої відміни належать усі іменники варіанта 
А плем'я, полум'я, ім'я 
Б сім'я, дитина, курчатко 
В маля, дівча, ластовенятко 

r козеня, курча, слоненя 
Д тім'я, ведмежа, криця 

28. До жодної з відмін не нааежать усі іменники варіанта 
А устаткування, жалюзі, а.тrібі 
Б Чернівці, леді, штани 
В дощі, Черкаси, маестро 

r міськрада, метро, рандеву 
Д вечорниці, АТС, дно 

29. Прочитайте фрагмент поезії. 
3 тпго часу в Украfні жито зеленіє; 
Не чуть плачу, ні гармати, тільки вітер віє, 
HalШUJє верби в гаї, а тирсу на полі. 

Укажіть, скільки в цьому фрагменті іменників твердої групи. 

А 4 Б 5 В 7 f 8 Д 10 

ЗО. Прочитайте фрагмент поезії. 

На розпутті кобзар сидить 
Та на кобзі грає; 
Кругом хлопці та дібЧата -
Як мак процвітає. 

Укажіть, скільки в цьому фрагменті іменників м'якої групи. 

А2 БЗ 84 rs Д6 

31. Прочитайте фрагмент поезії. 
Садок виитевий коло хати, 
Хрущі над вишня.ми гудуть, 
Плуютарі з плугами йдуть, 
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Співають ідучи дівчата, 
А матері вечерять ждуть. 

У кажіть, скільки в цьому фрагменті іме111шків мішаної групи. 

А1 Б2 ВЗ f4 Д5 

32. З'ясуйте, яким чле1юм речення виступає виділений іме11ник. 
Сине липневе небо тисячами зірок оаирає безмежний cmm. 
А підмет 
Б присудок 
В додаток 
f означення 

Д обставина 

33. З'ясуйте, яким членом рече11ня виступає виділений іменю1к. 
Над береzами Вічної ріки летить у світ 3орею Нrтовторність. 
А підмет 
Б присудок 

В додаток 
r означення 
Д обставина 

34. З'ясуйте, яким членом речення виступає виділений іменник. 
Людина приходить у цей світ для любові і добра. 
А підмет 
Б присудок 

В додаток 
r означення 
Д nбставина 

35. Помилку допущено в слові 
А кручою 
Б шахтарем 
8 ВИШН6Ю 
r мрякою 

Д мрією 

36. Закінчення -.ою у формі орудного відмінка одни11и мають усі іменни
ки в рядку 

А ваза,речовина,кислота 
Б тиша, свобода, глибина 
В калина, малеча, посада 

r мелодія,береза,справа 
Д спальня, Європа, буква 
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37. Закінчення -ою у формі орудного відмінка однини мають усі іменни
ки в рядку 

А їДальня, повага, легенда 
Б Ольга, родина, волоцюга 
В rеоло:rія, дитина, дорога 

r дерJІС.ава,rруІlІа,роз.лука 
Д мережа, гороІlІина, карта 

38. Закінчення -ом у формі орудного відмінка однини мають усі іменни
ки в рядку 

А кулінар, снігур, кобзар 
Б касир, ковзаняр, актор 
В ювіляр, комар, столяр 
Г календар, жир, муляр 
Д цар, снігур, директор 

39. Закінчення -ом у формі орудного відмінка однини мають усі іменни
ки в рядку 

А хрущ, президент, гектар 
Б документ, сховище, звір 
В лицар, інститут, руІlІник 
Г автобус, параграф, вальс 
Д різьбяр, барвінок, погляд 

40. Закінчення -ом у формі орудного відмінка однини мають усі іменни
ки в рядку 

А журнал, трамвай, папірус 
Б циркуль, чарівник, цукат 
В хвастун, параІlІут, хокеїст 
Г звичай, оптиміст, футбол 
Д слабодух, параліч, граф 

41. Літеру е (е) треба писати на мі~;ці пропуску в усіх словах рядка 
А пое.1і .. ю, видовищ .. м, козацтв .. м 
Б топол .. ю, вілл .. ю, відвідувач .. м 
В кобз .. ю, учител .. м, товарИІlІ"М 
Г віконц .. м, спроб .. ю, сторож .. м 
Д прізвищ.м, корова..м, ледар .. м 

42. Літеру е (е) треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка 
А лікар .. м, uітрищ .. м, кварц"м 
Б корен .. м, прохач"м, явищ .. м 
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В матері .. ю, дач .. ю, чемпіон .. м 
f їж .. ю, літопис"м, вrльмож .. ю 
Д дол .. ю, поверхн .. ю, відмов"ю 

43. Літеру е (е) треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка 

А озимин .. ю, майстерн .. ю, іде"ю 
Б крампиц .. ю, перелаз .. м, танц .. м 
В палац .. м, полуниц .. ю, олівц .. м 
r воротар .. м, аркуш .. м, синиц .. ю 
Д хоке .. м, мистецтв .. м, олен .. м 

44. Закінчення -а (-я) у формі родового відмінка однини мають усі імен
ники _в рядку 

А супутник, пасажир, коледж 
Б Кривий Ріг, язик, Ташкент 

В портфель, rопак, кілометр 
f Крим, Конотоп, Марсель 
Д усміх, агроном, сантиметр 

45. Закінчення -а (-я) у формі родового відмінка однини мають усі імен
ники в рядку 

А хлопець, свинець, Роман 
Б роман, трактор, вівторок 

В Буг, коридор, присудок 
r Дністер, квітень, вітер 
Д долар, гектар, діаметр 

46. Закінчення -а (-я) у формі родового відмінка однини мають усі імен
ники в рядку 

А кравець, буревій, рядок 
Б кисень, Київ, предмет 
В вечір, січень, портрет 

r жаль, іменник, струмок 
Д жир, хліб, електровоз 

47. Закінчення -а (-я) у формі родового відмінка однини мають усі імен
ники в рядку 

А голос, понеділок, вовк 
Б король, атом, будинок 
В танець, стрілець, палець 

r Кавказ, патріnт, мудрець 

Д Лондон, Збруч, Мороз 
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48. Закінчення -а у формі родового відмінка однини мают1> обидва імен
ники рядка 

А талант (хист), талант (грошова одиниця) 
Б знак (марка), знак (значок) 
В рахунок (документ), рахунок (дія) 
r дзвін (предмет), дзвін (::~вук) 

Д детектив (агент), детектив (твір) 

49. Закінчення -у (-ю) у формі родово~о відмінка однини мають усі імен
ники в рядку 

А сюжет, хокей, ставок 
Б воrонь, завод, конфлікт 
В хор, бальзам, мільйон 
f барвінок, ДОЩ, rараж 
Д тиждень, рік, палац 

50. Закінчення -у (-ю) у формі родовоrо відмінка однини мають усі імен-
ники в рядку · 

А сектор, дим, Харцизьк 
Б туман, дворик, іспит 
В місяць, інститут, гіпс 
r звіробій, іній, квадрат 
Д абзац,секрет,картон 

51. Закінчення -у (-ю) у формі родовшо відмінка однини мають усі імен
ники в рядку 

А смуток, меч, нерець 
Б лимон, полин,.очеµет 
В оркестр, борщ, спосіб 
r ясень, Дунай, сироп 
Д склад, дуб, синтаксис 

52. Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка однини мають усі імен
ники в рядку 
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А бур'ян, талант, гопак 
Б асфальт, теніс, посуд 
В бетон, шум, кухоль 
r диван, вірус, любисток 
Д Інтернет, слід, млин 
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53. Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка однини І>Jають усі імен
ники в рядку 

А Париж, Донбас, жанр 
Б ремонт, вокзал, лоб 
В аналіз, очерет, Донець 
Г сад, гопак, родовід 

Д вальс, Кавказ, завод 

54. Закінчення -у у формі родооого відмінка однини мають обидва імен
ники рндка 

А ріг (матеріал), ріг (будинку) 
Б томат (рослина), томат (сік) 
В пояс (талія), пояс (:юн<1) 
Г алма:~ (інструмент), алмаз (речовина) 
Д папір (документ), папір (матеріал) 

55. Правильно вжито відмінкове закінчення обох іменників варіанта 
А тривалого терміну, іtrшомовноrо терміну 

Б побудувати з каменя, не лишити жодного каменя 
В розрахункового рахунку, рахунка матчу 
Г мер міста Ванкуверу, територія острова Ванкуверу 
Д короJJівського балу, урахування середнього бала 

56. У місцевому відмінку вжито слово, підкреслене в реченні 
А Я для тебе горів, український народе! 
Б Може, вийшла руса.;rонhк-а матері шукати. 

В Десь на дні мого серця заплела дивну казку любов. 
Г Ще з юних літ мені відкрилась правда. 
Д Серце прагне буять на просторі. 

57. Форму кличного відмінка утворено НЕПРАВИЛЬНО в рядку 
А Іване 
Б Іванко 

В Степане 
Г Руслано 
Д Саве 

58. Форму кличного відмінка утвор~но НЕПРАВИЛЬНО в рядку 
А Настю Г Ольго 
Б Миколо Д Галинко 
В Дмитре 
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59. Форму кличного відмінка утворено НЕПРАВИЛЬНО в рядку 
А брате 
Б пане 
В козаче 
r сине 
Д капітане 

60. Форму кличного відмінка утворено НЕПРАВИЛЬНО в рядку 
А пане полковнику 
Б добродію Романе 
В пані вчителька 
r панове пасажири 
Д гості й родин0 

61. Форму кличного відмінка утоорено НЕПРАВИЛЬНО в рядку 
А сизокрt1лий голубе 
Б всемогутній Боrу 
В рідний батеньку 
r сивочолий дідусю 

Д любий земляче 

62. Форму кличного відмінка утворено НЕПРАВИЛЬНО в рядку 
А Оксано Миколаївно 
Б пане Президенте 
В колего Ковальчук 
f сестро Іринко 
Д Юріє Петровичу 

63. Форму кличного відмінка утворено НЕПРАВИЛЬНО в рядку 
А лікарю, подруго 
Б матусю, сину 
В місяцю, Олеже 
r Києве, Серrію 
Д дущо, земле 

64. Форму кличноrо відмінка утворено НЕПРАВИЛЬНО в рядку 
А Олю, Наталко 
Б Маріє, Назаре 
В Миколе, Петре 
r Андрію, Саво 
Д Павле, Насте 
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65. Форму кличного відмінка утворено НЕПРАВИЛЬНО в рядку 
А долю, бабусю 
Б слухачу, стороже 
В мріє, круче 
r кобзарю, мово 
Д товаришу, батьку 

66. Форму кличного відмінка утворено НЕПРАВИЛЬНО в рядку 
А козаче, читаче 
Б пісне, фаитазіє 
В доню, сестрице 
Г сину, соколе 
Д Людвігу, Джеку 

67. Форму кличного відмінка утворено НЕПРАВИЛЬНО в рядку 
А краю, шевче 
Б чумаче, женче 
В Полтаво, Львове 
r ювіляре, друже 
Д кобзаре, отче 

68. Форму кличного відмінка утворено НЕПРАВИЛЬНО в рядку 
А лицарю, радосте 
Б повелителю, вітре 
В добродіє, зіронько 
r секретарю, любове 
Д пісне, директоре 

69. НЕПРАВИЛЬНО вжито відмінкове закінчення іменника в рядку 
А керуватися домовленостями ~ 
Б КL"Іькадесят rривнін 
В відомими іменами 
Г запитати в менеджера 
Д немає в продажу 

70. Граматичну помилку допущено в рядку 
А свідомість громадян 
Б стиглих помідорів 
В хтось із солдатів 
r двадцять кілограм 
Д аніхто з городян 
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71. Граматичну помилку допущено в рядку 
А ~агін партизан 
Б мальовничих сіл 
В четверо гру:шнів 
Г яскравих сузір'їв 

Д стійкість болгар 

72. Граматичну помилку допущено в рядку 
А сік з мандаринів 
Б відомих галичан 
В люблячих татів 
Г кримських татар 
Д дехто з боярів 

73. Закінчення -ей у родовому відмінку множини мають усі іменники 
рядка 

А подорож, стаття, гість 
Б г.шерея, відомість, тінь 
В путь, вогонь, відповідь 
Г око, доповідь, легеня 
Д готель, заметіль, ніч 

74. Закінчення -ей у родовому відмінку множини мають усі іменники 
рядка 

А поле, миттєвість, печаль 
Б біль, магістрадь, постіль 
В продаж, скрижаль, річ 
Г гроші, діагональ, вісь 

Д суддя, сповідь, суміш 

75. Граматично правильне продовження речення <1Ректорат університе
ту щиро вітає з перемогою в олімпіаіJі".» 

А Степана Бондар 
Б Василя Пономаренко 
В Оксану Князевич 
Г Світлану Дрімлюга 
Д Максима Горболіс 

76. Граматично правильний початок листа в рядку 
А Високоповажний пане Зиновіє! 
Б Дорогий мій синку Олег! 
В Шановна пані Станіславо! 
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Г Люба сестричко Вмерію! 
Д Вельмишановний добродію Андріє! 

77. Помилку в утворенні імені по батькові допущено в рядку 

А АнатоJІіївна 
Б Євгенівна 
В Спиридонівна 
Г Аркадієвна 

Д Григорівна 

78. Помилку в утворенні імені по батькові допущено в рядку 

А Якович 
Б Ігоревич 
В Максимович 
Г Пилипович 
Д Валерійович 

79. Помилку в утворенні імені по батькові допущено в рядку 

А Олексіївна, Лукович 
Б Віталіївна, Павлович 
В Львівна, Григорович 
Г Адамівна, Аркадійович 
Д Хомівна, Андрієвич 

80. Помилку в утворенні імені по батькові допущено в рядку 

А Романівна, Лукич 
Б Савівна, В'ячеславович 
В Олексіївна, Олегович 
Г Іллінічна, Тарасович 
Д Василівна, Свиридович 

81. Помилку в утворенні імені по батькові допущено в рядку 

А Юр'ївна, Остапович 
Б Валеріївна, Савович 
В Миколівна, Назарович 
Г Ярославівна, Кузьмич 
Д Іванівна, Антонович 

82. Помилку в утворенні імені по батькові допущено в рядку 

А Федорівна, Зіновійович Г Миколаївна, Богданович 
Б Дмитрівна, Гриrорійович Д Геннадіївна, Семенович 
В Ільківна, Валер'янович 
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83. Помилку допущено в рядку 
А подарувати Заставецькій Ірині Олегівні 
Б побачити Завербноrо Миколу Луковича 
В створити для Пашук Ярослави Іллівни 
Г заступитися за Запорожця Івана Савича 
Д танцювати з Мусак Марком Гнатовичем 

84. НЕМАЄ помилки в рядку 
А познайомитися 3 Клименко Аллою Юріївною 
Б отримати від Карпенко Святослава Хомовича 
В зупинити Дмитрука Мирослава Валерієвича 
Г повернути Поповій Валентині Зінов'ївні 
Д позичити в Кравець Володимира Яковича 

85. НЕМАЄ помилки в рядку 
А спілкуватися з Бучаком Остапом Ігоровичом 
Б звернутися до Василенко Йосипа Богдановича 
В відвідати Петриняк Любое.лаву Андрієвну 
Г гостювати в Чижа Володимира Карповича 
Д допомопи Васюті Оксані Станіславівиій 

ПРИКМЕТНИК 

Прикметник - самостійна частина мови, що виражає ознаку предме
та і відповідає на питання вкий? (в"а? я"е? я"і?), ІfІІй? ("ия? 'fUє? •ІІі?): 
ці"ава повість, бать"ове слово. 

Морфологічні ознаки. Прикметник має ознаки роду, числа, відмінка, 
які узгоджуються з родом, числом і відмінком іменника: глибо"ий яр, l!Ш
бокою рікою, z.либо"ому озеру, llІибо"их морів. Початкова форма прикмет
ника - чоловічий рід називного відмінка однини. 

Синтаксична рwп.. У реченні прикметник найчастіше виступає озна
ченням (Бімюий день вmо.мився. і притих). рідше - присудком (Наше міс
то cmapOiiliiiiiif. 

Розряди прикметників за значенням 

Якісні виражають ознаку предмета, тuхий - тихіший -- най11ШХі-

яка може виявлятися більшою ший; міцний - менш міцний -
чи меншою мірою наймепш міцний 

Відносні виражають ознаку предмета криштrшлева в:13а (ваза з 
опосередковано.стосовно кришталю), лісова стежка 

іншого предмета, дії чи (стежка в лісі), народна твор-
обставини чість (творчість народу) 

-
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\ 
Продовження табл. 

Присвійні виражають ftалежність Франкові твори, братів порт-
предмета певній людині чи фел1>, 3ШlЧfl лапа 

тварині й відповідають па 
питаfJfJЯ чий? 

Зауважте! Прикметники із суфіксом -ськ- належать до відносних: 
шевченЮвська тематю<а, материш:ька порада, учнівсь1'Uй щоденник. 

Прикметники мають властивість переходити з одного розряду до ін

шого (залежно від іменників, з якими узrоджуються):лис.нчий хвіст (при
свійний) - лисячий комір (відносний) - лисячий характер (якісний). 

Осо6.ливості відмЬпованвя прикметників 

Прикметники змінюються за родами, числами й відмінками. Відмін· 
кові закінчення залежать від групи прикметника - твердої чи м'якої. 

До твердої rрупи належать прикметники з основою на твердий при
голосний: смачний, близький. 

До м'якої rрупи належать прикметники з основою на м'який приru
лосний: крайній, бе31Сраїй. 

Прикметники на -лкций (білолиций, кру=иций, смаlЛ.JІволиЦий) не 
належать ані до твердої, ані до м'якої групи, вони відмінюються за окре
мим зразком. 

Відмінкові закінчення прИІСМетників 

Тверда група М'яка група Прикметники на -лицнІіІ 

Чол., 
Жін.р. Мн. 

Чол., 
Жін.р. Мн. Чол" Ж1н.р. Мн. 

сер.р. сер.р. сер.р. 

Н. -ий, -а -і ·ій.1-.є -я -1(-і) -лиций, -лиця ·лµці 

·е -лице 

Р. -OlO -()Ї -их -(ь)ою -(ь)оі -tx(-ix) ·JlUЦІ>OIO -лицьоr •JIUЦUX 

Д. -ому -ій -им -(ь)ому ·Ій (-ій) -ім(zм) -лицьому ·лицій ·лицим 

Зи. Н.або -у н. н. -ю Н. н. ·.ІІUЦЮ н. 
Р. або або або або або 

Р. Р. Р. Р. Р. 

Ор. -им -ою -ими ·ім (-іМ) -(ь)ою -tми. ·.ІШЦUМ -JШЦЬОЮ ·лицими 

-і'ми 

М. -ому, -ій -их ·(ь)ому, -ій (-їй) -іх(-іх) -JІUЦЬ<МІУ -лицій ·JІUЦUX 

-ім -ім (-ім) 
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Ступені порівняння прикметників 

Якісні прикметники можуть утворювати ступені порівняння. 

Вищий ступінь Найвищий стуnінь 

... 
корінь або вищий :i: л 

а. + 
-ш-

ступінь 
.ж. 

ОСНUШі - ·-.; 

прикметника 
-іш- нии + порівняння g прикметника 

а. тонкий - mor-lшиU1 
i:: теп..шй - тепліший 1111йширший, пайглибший 

... 
' :!: більш 

прикметник 
ний більш ПрИКМL"І'ННК 

о. 
у початкові й у поча·rконі й о + 

наймєнw 
+ 

-& менш формі формі 
~ 
ф 

більш в/домий, иай6іл1)Ш сильний, ~ 

~ .менш приємний найменш успШж!JіJ 

Зауsажтеt За творення форм 1шщого ступеня порівняння із суфік-
сом -ш- основа прикметника може за.~навати змін: 

- суфікси -Jt-, -ок-, -єн- випадають: кораткий - каротший; 
- с + ш = ,,," (щ): високий - вищий; 
- 1, ж, з+ ш = :JIC'f: близький - блuж:чий, дорогий - дорожчий, дужий -

ду.JІСЧuй. 
Винятки: доsгий - до8Шиіі, легкий -.легший. 
Значення форм найвищого ступеня можна посилити префіксами R1t-, 

що-: якнайширший, щонайдобріший. 
Інколи найвищий ступінь виражається додаванням до форми вищого 

ступеня слів 11ід (за) усіх, наіJ усе: веселіший від усіх, важливіишй над усе. 
Деякі прикметники утворюють форми вищого ступеня порівняння 

від іншої основи: великий - більший, мШІий - менший, по~аний - гірший. 
Від деяких прикметників можна утворити форми ступенів порівнян

ня і за допомогою суфікса -ш-, і за допомогою суфікса -іш-: здоровий -
здоровший - здоровіший, старий - старший - старіший. 

Не утворюють форм ступенів порівняння такі прикметники: 

- з префіксами пре-, за-, над-, пра-, архі-, у.льтра-: предалекий, за

високий, ар:~іва:ж:ливий; 
- із суфіксами -уsшп- (-юват-), -авс (-RВ-), -ет.к-, -есеньк-, -ісіньк-, 

-юсіньк-, -єзн-, -енн-: ІЛибочезний, білявий, повнуватий, дрібненький тощо; 
- з абсолютною ознакою: німий, тухий, сліпий, хворий, голий, живий, 

порожній, мертвий, готовий, кривий, горбатий, лисий тощо; 
- Н<t3ВИ мастей тварин: lнідий, вортщй, карий, бушший тощо; 
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- які перейшли з від11осних або присвійних у якісні: каштановий, 
малиновий, кремовий тощо; 

- складні прикметники: синьоокий, білосніжний, темно-зелений тощо. 
Помилковими є форми ступенів порівняння, утворені за допомогою 

слоиа самий (самий розумний) або ;ІОJІаванням слів більш, менш, найбільш, 
11айме11ш до простої форми вищого ступеня: 

єаммй І'І•'fН'ІNд'ІІUй - найаюпивніший, 6іІ!ьш ІJlіЖЛЬІбішш"і - більш важли
вий, ш1й11~нш 1Rg0.1dшuй - най.менш відомий. 

Правопис суфіксів -ов-, -ев-(-ев-) у прикметниках 

Суфікс Випадок написання Приклади 

1) якщо прикметник утворений від іменника з ос- сливовий, 

новою на твердий приголосний, крім шиплячого; грозовий 

-ов- 2) якщо прикметник має перед суфіксом м'який крайовUй, 
приголосний або шиплячий і !JaГQi]OC Ні! Зі!,!!;іІ!- дощовuй, 
чен ні тіньовUй 

якщо прикметник утвореиий нід іменника з осно- зdмшевий, 
вою на м'який приголосний або шиплячий і має яб.щневий 

-ев- !іі!ШІ!Q!: Hf! !.ЮШІ!і СЛQІ!а 
(-єв-) ( -єв- пишемо пkля й або літер на позначення по- миттєвий, 

довженого м'якого приголосного) суттєвий 

Зауважте! Окремі прикметники маюгь паралельні форми: житщf

вий - життьовUй, діЄвuй - дійовuй. 

Правопис суфіксіь -WІн-, -ічн-, -ин-, -ів- у прикметниках 

Суфjкс Випадок нап.-:ання Приклади 

-wm- у прикметниках, утворених від іншомовних історичний, 

слів, після букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж:, р демократичний 
(правило ~дев' ятки1>) 

-ічн- після приголосних. що не входять до •дев'ятки" географічний 
(-їчн-) ( -Рт- - після голосних) героїчний 

-ин- у присвійних прикметниках, уrворепих від матусин, 

іменників І відміни (крім іменників з основою Наталин 
на -(йj) 

-ін- у присвійних прикметниках, утворених від Надіїн, зміїний 
(-ін-) іменників І відміни з основою на -[й} 

-ів- у присвійних прикметниках, уrворепих від си1tів, дідусів 
іменників 11 відміни 

(-їв-) (-ів- пишемо, якщо іменник :і основою на -/й}) Андріїв 
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Зауважте! Суфікс -ів- чергується із суфіксом --66-, якщо прикметник 
утворено відімснника твердої групи (батьків - батькова), та із суфіксом 
-es- (-єв), якщо прикметник утворено ві11 іменника м'якої групи (/горіл -
Ігорева, 0.лекdїв - О11ексі6ва). 

1. До якісних належать усі прикметники варіанта 

А сучасний, чесний, громоподібний 
Б дідівський, лункий, приязний 
В rостинний, кольоровий, умілий 
Г давній, серйозний, нагальний 

Д злісний, тижневий, терміновий 

2. До відносних належать усі прикметники варіанта 

А докладний, музейний, сіруватий 
Б систематичний, окремий, веселий 

В колективний, заочний, біологічний 
Г триколірний, прохолодний, річковий 
Д молочний, комп'ютерний, голий 

З. До присвійних належать обидва прикметники в словосполученнях 

А батькова аптека, чоловічий костюм 
Б лікарева порада, ліричний герой 
В сусідове авто, собачий нашийник 
Г соколине пір'я, вороже ставлення 
Д нерелітні птахи, чоловікові слова 

4. Літеру е треба писати на місці пропуску в слові 

А алюміні .. вий 
Б ключ .. вий 
В реч .. 11ий 
Г оранж .. вий 
Д ЛОЩ..ІІИЙ 

5. Літеру є треба писати на місці пропуску в слові 

А насінн .. вий 
Б матч"вий 
В помаранч"вий 
Г борщ .. вий 
Д ясен .. вий 

6. Літеру е треба писати на місці пропуску в слові 

А сил .. вий 
Б кисн .. вий 
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В нафт .. вий 
r двошар .. вий 
Д сторож..вий 

7. Літеру е треба писати на міщі пропуску в слові 

А га .. вий 
Б січн .. вий 
В левко .. вий 
r міrрен .. вий 
д пол .. вий 

8. Літеру о треба писати на місці пропуску в слові 

А алич .. вий 
Б ситц .. вий 
в чутт .. вий 
r кварц .. вий 
д нолудн .. вий 

9. Літеру о треба писати на місці пропуску в слові 

А циліндр .. вий 
Б замш .. вий 
В місяц .. вий 
r туш .. вий 
Д ніксл .. вий 

10. За допомогою суфікса -ов- утворюються прикметники від усіх імен
ників рядка 

А куля, rрунт 

Б плащ груша 
В пісок, вишня 
r сіль, галузь 

Д вісь, мигдаль 

11. За допомогою суфікса -ов- утворюються прикметники від усіх імен

ників рядка 

А полин, спориш 
Б парча, тайга 

В велюр, плече 

r береза,овоч 
Д черешня, ніж 
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12. За допомогою суфікса ·ев- (-єв-) утворюються прикметники від усіх 
іменників рядка 

А кальцій, двір 
Б водень, текст 
В сосна, свинець 

r корінь, тунець 
Д папір, маrnій 

13. За допомогою суфікса ·вв· (-вв-) утворюються прикметники від усіх 
іменників рядка 

А айстра, промінь 
Б корал, тиждень 
В соя, адреналін 
r корінець.банан 
Д фарш, чебрець 

14. Помилку в написанні прикметникового суфікса допущено в рядку 

А звуковий,слоновий,надплановий 
Б дворовий, причиновий, перловий 
В грошовий, коричневий, шанцевий 
r фенхелевий, вільховий, рубіновий 
Д калієвий, персиковий, шаl'реновий 

15. Помилку в написанні прикметникового суфікса допущено в рядку 
А тестовий, ялицевий, щупальцевий 
Б больовий, нафталіновий, паровий 
В шпильовий, круговий, аrрусовий 
r помаранчевий, рожевий, нулевий 

Д мохеровий, сутrєвий, нордuвий 

16. За допомогою суфікса -ичн- утворюються відносні прикметники від 
усіх іменників рядка 

А математика, проза, вулиця 
Б фі;шка, ботаніка, риторика 
В :класика, лінгвістика, ідилія 
r діаrностика, Історія, герой 

Д дипломат, період, метафора 

17. Літеру ll на місці пропуску необхідно писати в усіх словах рядка 

А політ"чний, rігієн .. чний, фонет .. чний 
Б біометр"чний, біохім .. чний, крит .. чний 
В алерг"чний, акуст .. чнпй, пласт .. чний 
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r алеrор .. чний, rенет .. чний, юрид .. чний 
Д оліrарх .. чний, псих .. чний, клімат .. чний 

18. Літеру и на місці пропуску необхідно писати в усіх словах рядка 
А цин .. чний, драмат .. чний, синтакс .. чний 
Б романт .. чний, цикл .. чний, афорист .. чний 
В діалоr .. чний, пневмат .. чний, істор .. чний 
r морфолоr .. чний, rран .. чний, блискав .. чний 
Д слектр .. чний, полун .. чний, вамлір .. чний 

19. Літеру і на місці пропуску необхідно писати в усіх словах рядка 

А лакон .. чний, астроном .. чний, rеометр .. чний 
Б монарх .. чний, rідравл .. чний, піктоrраф .. чний 
В косм .. чний, троп .. чний, фольклори~;т .. чний, 
r енерrет .. чний, академ .. чний, океан .. чний 
Д песиміст .. чний, зоолоr .. чний, публ .. ~ний 

20. Літеру і на місці пропуску необхідно писати в усіх словах рядка 
А патолоr .. чний, оптиміст .. чний, техн .. чний 
Б лоr .. чний, анекдот .. чний, невролоr .. чний 
В Ідеолоr .. чний, метод .. чний, археоrраф .. чний 
r синерrет .. чний, анатом .. чний, стратеr .. чнй 
Д топоrраф .. чний, хронолur .. чний, сцен .. чний 

21. Помилку в написанні прикметника допущено в рядку 

А кобзарева пісня 
Б школярева думка 
В Ігорова діяльність 

r директорова порада 
Д інженерова ідея 

22. Помилку в 1tаписанні прикметника допущено в рядку 

А Оліна презентація 
Б матусина казка 
В Маріїна подорож 
r батьків подарунок 
Д сестриччина допомога 

23. Помилку в написанні прикметника допущено в рядку 

А Олексіїв конспект r Іллин комп'ютер 
Б Юрієва квартира Д Гнатові збірники 
В Андрійове вітання 
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24. Помилку в написанні прикметника допущено у варіанті 
А Оксанин виступ Г лисичкіна хитрість 
Б цареві загадки Д бабусина колискова 
В соколиний зір 

25. Помилку в написанні прикметника допущено у варіанті 
А ахіллесова п'ята Г прокрустове ложе 
Б дамокловий меч Д авrієві стайні 
В сізіфова праця 

26. Форми ступенів порівняння можна утворити від усіх прикметників 
рядка 

А низький, пресильний, дорогий 
Б визначний, лисий, удалий 
В кароокий, молодий, красивий 
Г смачний, тонкий, ефективний 
Д бадьорий, гнідий, хворий 

27. Форми ступенів порівняння можна утворити від усіх прикметників 
рядка 

А дзвінкий, білий, суворий 
Б русявий, бідний, чесний 
В затемний, глибокий, молодий 
Г товстий, білосніжний, гладкий 
Д живий, рідний, дружний 

28. Форми ступенів порівняння можна утворити від усіх прикметників 
рядка 

А малиновий, чесний, цікавий 
Б гучний,злий,приємний 
В ультракороткий, дешевий, вагомий 
Г солоденький, ретельний, щирий 
Д здоровенний,доречний,вразливий 

29. Форми ступенів поріпняння можна утпорити під усіх прикметникіп 
рядка 
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30. Правильно утворено форми ступенів порівняtнtЯ прикметників у рядку 
А вужчий, більш тепліший, триваліший 
Б ласкавіший, порожніший, активніший 
В менш яскравий, скромніший, презліший 
Г самий короткий, смачніший, легший 
Д рідніший, багатший, більш сміливий 

31. Правильно утворено фоµмн ступенів порівняння прикметників у рядку 

А легший, якнайпотрібніший, найбільш серйозний 
Б менш цінний, самий свіжий, найбільш розкішний 
В більш рішучіший, найкоротший, щонайдовший 
r архіважливий, наймиліший, найменш освічений 
Д вразливіший, теплолюбніший, найщасливіший 

32. Правильно утворено форми ступенів порівняння прикмеnшків у рядку 
А щонайкращий, більш грамотний, самий вагомий 
Б ліпший, найбільш уневнений, молодший за всіх 
В знесилеЩший, найбільш суворий, відважніший 
Г найменш білявий, найтовстіший, менш свіжий 
Д якнайтепліший, щонайвужчий, пречесніший 

33. Правильно утворено форми ступенів порівняння прикметників у рядку 
А довжелезніший, найбільш привітний, модніший 
Б найменш вологий, самий чудовий, більш лагідний 
В найсамотніший, най1-остріший, нрудкіший за всіх 
r дуже цікавий, менш оригінальний, найніжніший 
Д найяскравіший, більш зручний, дорожчий над усе 

34. ПравИJІьно ушuрено форми ступенів порівняння прикметників у рядку 
А зеленуватіший, найрідший, найбільш дотепний 
Б найбільш весняний, найменш д:j)Jінкий, молодший 
В найбіліший, щонайтонший, найбільш кмітливий 
Г тривожніший, легший від усіх, найбільш хворий 
Д малиноніший, найнадійнііnий, якнайближчий 

35. Правильно утворено форми ступенів порівняння прикметників у рядку 
А біJІьш глухий, найтемніший, найбільш вишуканий 
Б найвеличніший, найкривіший, щонайrрізніnшй 
В менш чистіший, менш стриманий, більш чуйний 
r щонайгірший, иайбільш сором'язливий, найстарший 
Д найбільш готовий, предобріший, якнайцікавіший 
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-· •• ..v.nA 81WІнити варіантом у дужках прикметник у словоспо
лученні 

А у дрімучому (дрімучім) лісі 

Б головному (головнім) доповідачеві 
В на березовому (березовім) стовбурі 
r на рожевому (рожевім) тлі 
Д на кам'яному (кам'янім) парапеті 

ЧИСЛІВНИК 

Числівник - самостійна частина мови, яка означає число, кількість 
або порядок предметів при лічбі й від1ювідає на питання скільки? ко
трий? Наприклад: шість, сорок оди11, десятий. 

Зауважте/ Не треба ш1утати числівники з іншими частинами мо
ви, які мають числове значення: двійка, десяток, сотня, пОJІовина, 
третина, "верть іменники, триповерховий, поодинокий, пар
ний - прикметники, утроє, двічі, по-перше - прислівники, поіJвоі
ти, розполовинити -" .'\ієслова. 

Слова мало, баtато в сполученні з імеюшками - назвами предметів 
та осіб - с числівниками (мало книжок, багато студентів), у сполученні 
з дієс.'J'овами - прислівниками (мало знати, баzато читати). 

Розряди числівників за значеЮІям і rраматичними ознаками 

Кількісні (скіпwrн?) 

Порядкові 

власне 
дробові збірні 

неозначено- (КОJрRй?) 

кількісні кількісні 

два, півтора, двоє, обидва, баzато, перший, 
сто п'ять, три п'яті, семеро кілька, двадцять 
,11і,льйон дві цілі і одна кілька- третій, 

друга надцять сотий 

Розряди числівників за будовою 

Прості Складні ·складені 

три, десять, сорок дванадцять, тридцять, шістсот сто вісімдесят сі.:и 
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Відмінювакяя власне кількіскнх, збірних і 
неозначе110-кількісних 'РІслівників 

1. Чи~лівник один змінюється за родами, числами, відмінками, як 
займенник той. 

Чол. р. І Сер. р. Жін. р. Мн. 

Н. один І одне, оіhю одпа одні 

Р. одного одниоі, одної одних 

Д. одному одній одним 

Зн. Н.абоР. І одне, одно одну Н. абоР. 

Ор. одним однією, одпою одними 

м . (Шl) одному, однім (на) одній (на) одних .. 

2. Числівники Ofla, обиіhю, о6идfІі, обає, три, 'Іатири, 6atamo, 
кі.JJька відмінюються за зразком числівника два. 

Н. два, дві 

Р. двох 

Д. двом 

Зн. Н.або Р. 

Ор. двоАUІ 

М. (на) двох 

Зауаа:м:~nе/Числівники чоrrшри та 6шt11110 в орудному відмінку мають 
лише закінчеІШЯ -ма (чоrrшрма, багатьма, а не чuтирьо.шJ, бaюmWМll). 

Числівники о6идfІа, о6идгі, обов в непрямих відмінках мають форми 
обох, обом, обома. 

З. Числівники від п 'яти до двадЦRти, тридЦRть та кілька
надцять відмінюються, як п 'ять. 

н п'ять, п'ятеро сім вісім 

Р. п'яти (п'ятr,ох) семи (сімох) восьми ( вісt.мах) 

Д. п'яти (п'ятьом) семи (сімом) восьми (вісьмом) 

Зн. п'ять (п'ятьох) сім (сімох) вісім (вісьмох) 

Ор. п'ять.ча (п'ятьома) сьома (сімQМіl) вісьма (вісьмома) 

м. (на) пЯти (п'ятьох) (на) а.ми (сімох) (на) восьми (вісьмох) 
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Зауважте! Збірні числівники можна утворити лише від числівників 
два-дваіJцять і тридцять (двоє, обидва, обидві, обоє, троє, четверо, 
п'ятеро тощо). За відмінювання вони втрачають суфікс -ер(о) і мають у 
непрямих відмінках такі самі форми, як і власне кількісні числівники. 
Збірні числівники можуть мати пестливе значення (двійко, трійко). 

4. У складних числівниках п'ятдесят-вісімдесят, кількадесят 
відмінюється лише друга частина (за зразком числівника п'ять). 

Н. п'ятдесят 

Р. п 'ятдесяти (п 'ятдесят~юх) 

Д. п'ятдесяти (п'ятдесятьом) 

Зн. п'ятдесят (п'ятдесятьох) 

Ор. п'ятдесятьма (п'ятдесятьома) 

м. п 'ятдеслти (п'ятдесятьох) 

5. Числівники сорок, дев 'яносто, сто в усіх відмінках, крім назив
ного та знахідного, мають закінчення -а. 

Н"Зн. сорок деб'яносто сто 

Р"Д" Ор" М. сорока дев'яноста ста 

6. У складних числівниках від двохсот до дев 'ятисот, а також 
кількасот відмінюються обидві частини. Паралельні форми має лише 
форма орудного відмінка. 

н. двісті чотириста шістсот 

Р. двохсот чотир~юхсот шестисот 

д. двомстам чотирЬQмста.ч шестиста.ч 

Зн. двісті чотириста шістсот 

Ор. двомастами чотирмастами шістьмастами, шістьомаста.чи 

м. (на) двохстах (на) чотирьохстах (на) шестистах 

7. Числівники нуль, тисяча, мільйон, мі.лuрд відмінюються, як 
відповідні іменники_ 

Зо.уважте! У кількісних складених числівниках відмінюється кожне 
слово за своїм типом відмінювання, до того ж варто пам'ятати про паралель
ні форми: двадцяти п'яти, двадцятьох п 'ятьох (а не двадцятт,ах п 'яти). 
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ВідмінюванИJІ порядкових числівників 

Порядкові числівники змінюються, як прикметники, за родами, від
мінками, числами. У складних порядкових числівниках відмінюється 
тільки останнє слово: сто двадцять восьмий, сто двадцять восьмого, сто 
двадцять вось.мQ.,wу ТОЩО. 

Відмінювання дробових числівників 

У дробових числівниках чисельник відмінюється як відповідний 
кількісний числівник, а знаменник - як порядковий, до того ж при чи
сельнику ОІШ, три, 'Іотири знаменник стоїть у називному відмінку мно
жини (дві треті, чотири сьа.wі (частини), а після п'ять і далі - у формі 
родооого відмінка множини (п'ять Ш{)стих, вісім десятих). 

н. дmтреті 

Р. двох третіх 

Д. двамтретім 

Зн. дві треті 

Ор. двома третіми 

М. (на) двох третіх 

Дробові числівники пitnnopa, півпюри, пitmIOpш:ma не відмінюються. 

Зв'язок числівника з іменником 

1. Числівник один (одна, одно, одне, одні) узгоджується з іменни
ком у роді, числі, відмінку: одна преаентація, одне озеро, одні двері. 

2. Числівники два, три, 'IVmupu узrоджуються з іменником в називно
му відмінку множини: два проzра.місти, три будинки, чотири rю.мараІfЧі. 

З. Після числівника п'ять і бL"Іьше іменник уживається в родовому 
ві,1мінку множини: п'ять моніторів, шість зошитів. 

4. Іменники при СЮІадеJОІХ числівниках уживаються в тому відмінку, 
якоrо вимагає останнє слово: сто один стіл, сто три столи, сто десять 
столів. 

5. Після дробових числівників іменник уживається в родовому від
мінку однини: одна друzа торта, дві цілі й одна третя тонни. 

Зауважте! При числівнику з іменником, який має числове значен
ня, іменник узгоджується з числівником: п'ять а половиною rсі.лограмів, 
два а третиною апельсини. 

6. Числі11ник rtiвmopa узгоджується з іменником чоловічого або серед
нього роду в родово~ відмінку однини, а числівник nівтори · - з іменником 
жіночого роду в родовому відміпку однини: півтора місяця, півтори тонни. 
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7. Збірні числівники вживаються з іменниками, які: 
- є назвами істот чоловічого роду: п 'ятеро лікарів, четверо вotпeUt; 
- належать до IV відміни: троє поросят, семеро козенят; 
- є назвами неістот середньоm роду: троє імен; 

- є множинними іменниками: троє дверей, четверо воріт. 

Поаиачення часу 

Для позначення конкретноі rодини використовуємо порядкові чис-
лівники: дванадця1ТІl1 година, о п'ятій годині. · 

На позначення половини використовусомо прийменник на: пів 1ю 
шосту, о пів на третю. 

Котра година? 

10.00 десятп година 

10.30 пів на одинадцяту 

10.15 десята юдина п'ятнадцять ХбWІин, п'ятмдцять хвшшн по деся-
тій, п'ятнадцять хвилин на одинадцяту, чверть по десятій, 
чверть ІЮ одинадцяту 

10.45 за п'ятнадцять одинадцята, за чверть одинадцята, 
чверть до одинадцятої 

1. Числівниками є всі слова рядка 

А три, третій, третина, троє 

Б десять,десяток,десятеро,десята 
В два, двійко, двоє, обидва 
r семеро, сімка, сьомий, сім 

Д четверо, чотири, чверть, четверті 

2. Допущено нuмилку у відмінюванні числівника 

А п'ятдесяти двох 
Б дев'яноста сьома 
В на сімдесяти шести 
r двадцятьма чотирьома 
Д дев'ятьомастами сорока 

З. Допушено помилку у відмінюванні числівника 

А шестидесяти семи 
Б сорока вісьмома 
В на двохстах п'яти 
r вісімдесятьма одним 
Д чотириста дві 
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4. Правильною є відмінкова форма числівника 

А п'ятидесяти u1ести 
Б семистами трьома 
В дев'яноста чотирьома 
f шістдесяти шести 
Д (на) сороках п'ятьох 

5. Правильною є відмінкова форма числівника 

А сімдесяти трьох 
Б п'ятьохсот сорока 
В двадцяти двум 
r шестистами десятьма 
Д трьохстам дев'яноста 

6. Правильною є відмінкова форма числівника 

А лвумстам тридцяти 
Б тридцятьма вісьма 
В стома десять/І/а 
r восьмидесятьом дев'ятьом 
Д (на) чотиристах двадцятьох 

7. Правильною є відмінкова форма числівника 

А ста сорока п'ятьма 
Б сто сорок п'яти 
В етам сорокам п'ятьом 
f стома сороками п'ятьома 

Д (у) стах сорока п'ятьох 

8. Правильною є відмінкова форма числівника 

А двохстам п'ятдесяти шести 

Б двомастами п'ятдесятьома шістьома 
В двохсот п'ятидесяти шести 
r (у) двохстах п'ятдесятьох шестьох 

Д двохста п'ятдесяти шести 

9. Правильною є відмінкова форма числівника 

А ста сімдесяти чотирьом 
Б ста семидесяти чотирьох 
В ста сімдесятьома чотирьома 
f стома сімдесятьма чотирма 
Д (у) стах сімдесятьох чотирьох 
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10. Правильною є відмінкова форма числівника 
А трьохста шістдесяти двох 
Б трьохсот шестидесяти двох 

В трьомстам шістдесяти двом 
Г трьомастома шістдесятьома двома 
Д трьохстах шестидесятьох двох 

11. Правильною с відмінкова форма числівника 
А чотириста вісімдесятьох п'яти 
Б чотирьохсот восьмидесяти двох 
В чотирьомстам 1юсьмидесят<1 двом 
Г чотирьомастами вісімдесятьома двома 
Д (у) чотирьохстах вісімдесяти двох 

12. Правильною є відмінкова форма чисдіпника 
А п'ятиста дев'яноста семи 

Б п'ятистам дев'яностам сімом 
В п'ятьмастами дев'яноста сьома 
r п'ятьомастами дев'яностами сімома 
Д п'ятьохстах дев'яноста сімох 

13. Правильною є відмінкова форма числівника 
А семистами сорока п'ятьма 
Б семистам сорокам п'ятьом 
В сімохсот сорока п'яти 
Г (у) семистах сорока п'яти 
Д сімомстам сорока п'ятьом 

14. Правильною с відмінкова форма числівника 

А -вісімсот п'ятдесяти трьох 
Б вісьмастами п'ятдесятьма трьома 
В восьмисот п'ятидесяти ·rрьох 
Г вісьмомстам п'ятдесятьом трьом 

Д восьмистах п'ятидесятьnх трьох 

15. Правильною є відмінкова форма числівника 
А дев'ятисот дев'яносто дев'ять 
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Б дев'ятьохсот дев'яноста дев'яти 

В дев'ятистам дев'яностам дев'ятьом 
Г дев'ятьмастами дев'яноста дев'ятьма 
Д дев'ятьомстам дев'яноста дев'ятьом 
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16. За11;інчеп11я -а має іменник у рядку 

А 2 квартал .. 
Б Зтовариш .. 
в 1,5доб .. 
f О,5ящик .. 
Д 4 район .. 

17. Помилково узrо1tжено числівник з іменником у словосполученні 
А двадцять п'ять апельсинів 
Б три з половиною апельсина 
В двадцять два апельсини 
r дві треп апельсина 

Д двадцять один апельсин 

11:1. Помилково узгоджено числівник з іменником у словосполученні 
А двадцять два абрикоси 
Б чотири помідори 

В півтора огірка 
r два з половиною банана 
Д одна ціла і одна друга лимона 

19. Помилково узгоджено числівник з іменником у словосполученні 
А п'ятеро друзів 
Б півтора аркуша 
В півтораста гривень 
r вісім кілограмів 
Д три професора 

20. Помилково узгоджено числівник з іменником у словосполученні 
А двоє разів 
Б півтори доби 
В одна третя сторінки 
r п'ять з половиною тонн 
Д дві цілі і одна сьома метра 

21. Порушено граматичну норму на позначення часу в рядку 
А десять хвилин на третю 
Б три години п'ять хвилин 
В пів на дваналн.яту 
r чверть До одинадцятої 
Д двадцять по другій 
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22. Порушено граматичну норму на по3начення часу в рядку 
А без п'ятнадцяти шоста 
Б :ia п'ятнадцять шоста 
В п'ятнадцять хвилин до шостої 
f чверть ДО ШОСТОЇ 
Д сімнадцята rодина сорок п'ять хвилин 

23. Порушено граматичну норму на по3начення часу в рядку 
А п'ять хвилин до восьмої 
Б деся·rь хвилин на дев'яту 
В десять по посьмій 
r пів на носьму 
Д вісім rодин тридцять хвилин 

24. Порушено граматичну норму на пооначення часу в рядку 
А рівно одинадцята 

Б п'ять хвилин після двох 
В 3а двадцять сьома 
r чверть на третю 

Д десять по першій 

25. Порушено граматичну норму на позначення часу в рядку 
А пів на дванадцяту 

Б третя rодина десять хвилин 
В двадцять хвилин сьомої 
r двадцять на десяту 
Д п'ять хвилин по другій 

26. Порушено граматичну норму на позначення часу в рядку 
А rретя юдина п'ять хвилин 
Б рівно шістнадцять 
В чверть по дев'ятій 
r 3а двадцять третя 
Д десять по четвертій 

27. Порушено граматичну норму на позначення часу в рядку 
А 3а двадцять десята 
Б двадцять до десятої 

В двадцять на десяту 
r без двадцяти десята 
Д двадцять по десятій 

92 



Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

28. Граматично правмьна відповідь на запитання «Котра zодина?1> -
А рівно дванадцять 
Б десять хвилин шостої 
В без двадцяти десят1> 
г три rодини п'ять хвилин 
Д десять хвилин по шостій 

29. Граматично правильна відповідь на занитання •Котра zодииа?• -
А шість годин десять хвилин 
Б за десять восьма 
В одинадцять двадцять 
г без двадцяти перша . 
Д початок десятої 

30. Граматично правильна відповідь на запитання «Котра 1один'а?1> -
А чотири години п'ятнадцять хвилин 
Б п'ятнадцять хвилин п'ятої 
В шістнадцять п'ятнадцять 
г •1етверта година п'ятнадцять хвилин 
Д п'ятнадцять хвилин після чотирьох 

ЗАЙМЕННИК 

ЗаймеІtНИІС - самостійна частина мови, яка вказує на 11редr.1сти, озна
ки або кількість, але не називає їх. Займенники с11іввідносяться 3 певними 
іменниками, прикметника.\ІИ, числівниками, тому, nодібно ~о ци~ •~аст;н 
мови, відrювідають на питання хто? що? який? rшй? котриu? ск~льки 

Розради займенників за значеШUІм 

Розряд 

Особові 

Зворотний 

Присвійні 

Вказівні 

Питальні (містять питання про предмет, 
ознаку, кількість) 

ПриІ(JІ3дІ1 

Я, ми - f QC" ти, (JU 2 ОС., 
він, вона, воно, но1Ш - З ос. 

себе 

мій, твій, crJiй, ноІJJ, tJOШ, його, 
їі, іХ, Ї.UІій 

той, цей, таwй, стільки 

хто? що? який? чий? котрий? 
скільки? 
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ПродUбжР-1/.ня. табл. 

Розряд Приклади 

Відцосні (приєднують підрядну частину хто, що, який, чий, котрий, 
складнопідрядного речення до головного) скільки 

ОзначаJІЬні весь (увесь), всякий (всяк), 
ко:ж:11ий (коже11), жоd11ий (жо-
де11), інший, сам, самuй 

Неозначені (творяться від відносних за дехто, абиякий, казна-чий, 
допомогою часток) котрийсь, скільки-шЮуrІь 

Заперечні (творяться від відносних аа 11Luno, 11іщо, ніякий, нічий, 
допомогою частки ні) 11ікотрий, ніскільки 

Морфолшічні ознаки. Усі займенники змінюються за відмінками, 
а співвідносні з прикметниками можуть мати ознаки роду іі числа. 

СШІТакєична роль. У реченні займенники виступають тими самими 
членами речення, що й іменники, прикметники, числівники, з якими во

ни співвідносяться: Так ніхто не кохав. Незпаний нам тючаток і кінець. 
Моя любов 'ЮЛОМ сягала неба. -------

Зауважте! Слово що може виступати в складнопідрядному реченні 
в ролі займенника (як сполучне слово) і в ролі сполучника. Займенник 
що в реченні відповідає на питання, виконує синтаксичну роль і може бу
ти замінений на займенник який або інше повнозначне слово. Сполучник 
що не відповідає на питання, не є членом речення і не може бути заміне
ний на повнозначне слово. 

Правопис займенІПІКів 

Разом Пишемо неозначені займенники, утво- абичий, дехто, коюсь, 
рені за допомогою часток аби-, де-, -сь, 111.хто 

та заперечні займенники з часткою ні 

Окремо Якшо між займенником і •1асткою сто- ІІі в чому, де З КU.М, 
іть прийменник будь у що 

Через Пишемо неозначені займенники, утво- казна-хто, Х11ЮЗШJ-який, 
дефіс рені за допомогою часток казна-, будь-що, чий-небудь 

бозно-, хm03На-, буОь-, -небудь 

1. Займенниками є всі слова рядка 

А вам, мені, учора, хто 
Б добре, чий, мене, казна-чого 
В хтозна-де, чимось, цей, ти 

Г себе, абищо, якось, якась 
Д воно, скільки, жоден, я 
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2. З'ясуйте, скільки займенників у цьому уривку. 

Лонецьl(Uй кряж, і терикони, і степи, 
І тоrюлятам на алеї дуже тісно. 
Я ж Україноньку мол:ю: <1Не від11ю6и 
Оцю мою малесеньку вітчизну!• 

А 3 Б 4 в 5 r 6 д 8 

З. З'ясуйте, скільки займенників у цьому уривку. 

Я ХQЧу жити пJIOcmo, без прикрас, 
Без тих гучних банкетів і лахміття, 
Яке мені здається просто сміттям, 
Що п()JlОНШІО нерозумних нас. 

АЗ Б4 85 rб Д7 

4. З'ясуйте, скільки займенників у цьому уривку. 

Ти наче вже і вільна як-не-як, 
Та ще живеться важко тобі, Нене. 
Всі пробують тебе на міць і смак, 
Чи все в тобі добротне, достРменне. 

АЗ Б5 Вб r7 Д8 

5. Вuділене слово виступає займенником у реченні 

А Від одноzо удару дерево не падає. 
Б Одна ластівка не робить весни. 
В Один день блисне, а сім днів кисне. 
r Одним колесом не поїдеш. 
Д Одні очі і плачуть, і сміються. 

6. Разом треба писати всі займенники рядка 

А будь/з/ким, аби/хто, де/який 
Б де/хто,де/кого,будь/у/кого 
В бозна/чому, аби/якій, ні/що 
r ні/ким, аби/що, де/котрий 
Д ні/за/ким, ні/перед/чим, яке/сь 

7. Ра.-юм треба писати всі займенники рядка 

А ні/чий, де/який, аби/що, ні/котрий 
Б ні/для/кого, ні/який, де/ким, хтозна/що 
В ні/чий, будь/який, ні/від/чого, казна/хто 
r аби/що, будь/хто, де/що, казна/що 
Д ні/чого, де/кому, аби/який, що/небудь 

95 



Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

8, Через дефіс треба писати всі займенники рядка 

А аби/чий, хтозна/кому, хтозна/чий, ні/хто 
Б ані/чий, будь/хто, бозна/коrо, чий/иебудь 
В де/котрий, що/небудь, ні/скільки, хто/сь 
r будь/який,казна/чиє,казна/що,який/небудь 
Д ні/якою, чий/сь, будь/3jким, хтозна/на/чому 

9. Усі займенникові форми написано правильно в рядку 

А в декого, будь-до чого, бозна-що, ні з ким 
Б де-який, де з ким, на чийомусь, абиякий 
В аби-яка, якась, казна з ким, будь-що 
r з будь-чим, будь із чим, ніякий, казна-чий 
Д ні про що, бозна якого, хтозна-кого, у декого 

10. Усі займенникові форми написано правильно в рядку 
А ні з чим, бозна-кому, абикотрий, де в qому 
Б ані для кого, нізким, скільки-небудь, абищо 
В дещо, хтозна чому, аніякий, будь на чому 
r нічийого, казна для чого, де-котрий, якийсь 
Д аб11-хто, ні з яким, аніскільки, чий-небудь 

11. Правильною є форма займенника в рядку 
А нагородили всих учасників 
Б необхідно з їми порадитись 
В відзначають цими днями 
r допомогли її в підготовці 

Д зупинили погляд на йому 

12. Потребує редагування речення 
А Усім нам дуже сподобалася модерна вистава. 
Б Їхніми рецептами досі користуються кулінари. 
В Крім неї, ніхто більше не написав рецензії. 
r Завдяки !!ИМ ми вивчили кримськотатарську. 
Д Я прекрасно провів з ними час на вечірці. 

13. Займенник мій можна замінити займенником свій у речен~і 
А Благословенна будь, моя не:іаймана дівице Десно. 
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14. Установіть відловідність. 

За й.метт ки 

1 котрий, чий, скільки 
2 стільки,такий,той 

Ро1ряд за значенням 

А особові 

З ніякий, ніхто, нічий 
4 хто? що? який? 

15. Установіть відповідність. 

Б вка.>івні 
В запере<tні 
r 11итальні 
Д відноені 

Займенники 

1 їхній, ваш, твій 

Розряд за значенням 

А присвійJІі 
2 хтозна-що, дехто, щось Б означальні 
3 ніскільки, нікотрий, ніщо 
4 ЯКИЙ, ХТО, ЩО 

В пеозначені 
r заперечні 

Д відносні 

16. Визначте розряд виділених займенпиків. 

1 Лукавий чоловік словами нас 
голубить, неначе всіх і жалуе, 
і любить. 

2 І золотої, й дорогої мені, щоб 
знали ви, не жаль моеf долі 

молодої". 

З І по цей бік гора, і по той бік 
гора, а між тими крутими гора

ми сходила зоря. 

4 Ой не світи, місяченьку, не сві
ти нікому. 

17. Утворіть словосполучення. 

1 ~ишався А на мене 

2 сміявся Б мною 
3 пробачив в з мене 

А особовий 
Б присвійний 
В означальний 
r вказівний 
Д :щпсречний 

4 дивився r Наді МНОЮ 
д мені 

АБ в r д 
1 
2 
3 
4 

АБ в r д 
1 
2 
3 
4 

АБ в r д 
1 ---
2 
3 
4 

АБ в r д 
1 
2 
3 
4 
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18. Замініть виділені в суржикових висловах слова потрібними займен 
никами. 

1 11юбuй клієнт А такий АБ в r д 
2 QІідуючий спосіб Б всім 

з дякуювсих в самий 
4 той же рецепт r нсіх 

д будь-який 

19. Усі займенники є особовими в рядку 
А мене, тобою, собі, нам 
Б вами, них, йому, наш 
В тобі, нас, мене, нього 
f тебе, !:ІОНИ, КОГО, НИМИ 
Д нами, мого, вам, йому 

1 
2 
3- -

1 

20. Присвійний займенник видL11ено в кожному рядку, ОКРІМ 

А врахувати йто побажання 
Б схвалити мою пропозицію 
В запросити її на спектакль 
Г ваше ставлення до гостей 
Д наша співпраця триватиме 

21. До одного розряду належать усі займенники в рядку 

А щось, дечий, який, хто-небудь 
Б нашого, вашим, ніякий, їхній 
В усякому, такий, кожен, самоrо 
Г цього, стільки, такими, чиїми 
Д кого, якому, котрим, скільки 

22. Слово що є займенником у реченні 

t--

А Казка - це свіжий вітер, що роздмухує вогник дитячої мрії. 
Б Я тобі сказати хочу, друже, що мрій дитячих я не розгубив. 
В Так тихо, спокійно, що хочеться сісти на човен і поплисти. 
Г Пам'ятайте, що книги - це тисячолітня мудрість людини. 
Д Зданалося, що якийсь qарівник убрав дерева в золоті шати. 

23. Слово що є займенником у реченні 
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24. Слово що 1;: займенником у реченні 
А Чому не знало rерце молоде, що тільки ~1ати може вічно ждати? 
Б Знай, що в світі найтяжче - це серце носить студене. 
В Стояла така тиша, що бу;ю чути, ик нлач:е надламана rілка. 
Г Хіба не бачите, що вся і!емля в якімсь чеканні дивнім мліє. 
Д Не знаю я, rцо буде піс1я нас, в які природа уберет~ся 111ати. 

25. З'ясуйте, яким членом речення є займенник у поезії. 
Весна відходить! 
:Jапіаніла вишня 
Розгублено ій дивиться услід. 

А підмет 
Б присудок 

В додаток 

Г означення 
Д обставина 

26. З'ясуйте, яким членом речення є займенник у поезії. 
Базар ранІWбUй. 
Градом весн.яни.'Іf 
Наповнені по вінця всі жаровиі. 

А підмет 
Б присудок 

В лодаток 

Г означення 
Д обставина 

ДІЄСЛОВО 

Дієслово - самостійна частина мови, що назива1;: дію або стан пред
мета і відповідає на питання що робити? що зробити? що роблять? що 
зробимо? тощо: слухати, повернутися, допоміг. 

Морфологічні ознаки: 
- вид (доконаuий і uедоконапий); 
- спосіб (дійсний, умовний, наказовий); 
- час (теперішній, минулий, майбутній): 
- число, особа (у теперішньому і майбутньому часі) або рід (у мину-

лому часі). 

СиІПаксична роль. У реченні ді1;:слово найчастіше виступає присуд
ком (Тихо плакала за вікном осі;1ь), хоча інфінітив може виступати й 
будь-яким і~леном речення (Лиш боротись - з11ачить :ж:ить. ЗдШ
с:нилас,я моя мрія побувати в Парижі. Лікарка порекомеидувала поїхати в 
с:анаторій. lдьмо iil<:(ijiiiamи !.ч1~a..71Jlli.i.J!. на лижах). " ........... . 
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Форми дієслова 

·-
Форма Що означає. 

На які nитання 
Приmади 

відповідає 

·і·= 
особові дію або стан що робить? віdповідаю, 

предмета що зроби.мо? палетів, 
.s = що зробила? чекають 
е 12 
~= ТОЩО І 

~ 
дієприкметник ознаку який? яка? яке? пашитиіІ, 

11 предмета за які? ска-,аний, 

'51 = дією або OТUIJІUІl 11 
.!:.! " станом 

= ·-
дієприслівник додаткш1у дію що роблячи? що читаючи, 

або стан :робиsши? прочu11Швшu 

інфінітцв дію або стан, що робити? що працювати, 

·= (неозначена не вказуючц зробити? &тати ся 
= форма) на рід, Ч>ІСЛО, 

1 особу, спосіб, 

~ •1ас 

безособові дію або стан що відбуsаЕться? світає, 

безвідносно що зроблено? .ншрuться, 

до її 11иконав- 6!/КОНШШ, 

ця рщкрито 

Вид дієслова 

- ------

Вид Дія, 
Питання Форма Приmади 

дієслова яку позначає 

що зробити? інфінітив ска.зати, 

привезти 

щозробиs? минулого часу віr!да.ли, 

Доконаний завершена, що зробила? .1малював 

обмежена в ТОЩО 

часі 
що зроблю? майбутнього пока.ж-у, 

що зробиш? часу подарую 
тощо ( проета форма) 

···~----· ·--

100 



Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Прпдпвже11ня табл. 

! 

І 
Вид Дія, 

Питання Форма Приклади 
дієслова яку позначає 

- - . 
що робити? інфінітив юворити, 

квітнути 

що робив і' минулою •iacy шукав, 

ТОЩО писав 

Недокона- не завершена, 
що робить? теперішнього розповідає, 

ний необмежена 
ТОЩО часу .шпрпшу-

в чаrі 
ють 

що робитиме? майбvтньоrо мандрува-
ТОЩО часу (складна, тиму,буде 

складена вuК.ІІадати 
форма) 

С1юсіб і час дієслова 

Спосіб Дійсний Умовний НаказОвиА 

Що дійсну, реальну дію бажану, маж- спонукан11я 

1шrажає ливу за пев- до дії (на-

них умов дію каз, прохан-

ня тощо) 

На які що ро6wпьі' що :1po6111J? що робили? тощо щорооuвбиі' щоробuі' 
r1~п·а11нн що зрооuв бuі' що :qJOбui' 

нідnоnідає 

форми форми форми 
МИRУЛОГО тепt>рішньоrо майбутньо-

Нк часу часу го часу 

амінюєть-
за числа.ми та за числами 

й особами 
('Я за родами за особами за особами 

родами 

та числами та числами та числами 

однина одн.и11а однина 

ч. р. заспівав 1 ос.люблю 1 ос. ч. р. мrжчаа би 1 ос. -
ж. р. зacniвlJJla 2ос.любиш розкажу ж. р. мовчала 6 
с. р. ,щспі1<ало З ос.любить 2 ос. С. р.МО6ЧО.ЛО 6 2 ос. 

ПІШКЩ)JІ ми. заспівали розкажеш MH.MOllЧQJIU 6 працюй 

з ос. Зос. 

розкаже хай (нехай) 

працює 
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Продовжття табл, 

Спосіб Дійсний Умовний Наказовий 

множина множина множина 

1 ослюfіи.•ю 1 ос. І ос. 
2 ос. любиrпе ро:лш.:ж.:еми працюй.ма 

Приклад 
З ос. люблять 2ос 2 ос. 

ро.11шжете працюйте 

з ос. З ос.хай 

рожажуrпь (ішхтї) 

працюють 

У майбутньому часі від дієслів доконаного виду утворюються прості 
форми, а від дієслів недокона~юпJ 11иду - складні та складені форми. 

-
Складна форма Складена форма 

1 ос. садити.чу садиmи.'Іемо буду caitumu будемо саіtити 

2 or. саіtити.чеш садити.мте будеш садити будете садити 

3 ОС. садитиме садити.чуть буде садити будуть садити 
---

Зауважте/ Творення форми наказового способу за допомогою час
ток даваіі, давайте (давай зупинимося, давайте читати) не відповідає 
літературній нормі (використовується лише в розмовному стилі). 

Інколи дієслова у формі одного способу вживаються в значенні ін
шого с11особу: Чи не допоміг би ти мені розв'язати з,адачу? (умовний у 
значенні наказового); Усі чекають мене на ппдвір'ї школи! (дійсний у 
значенні наказового); Стояти струнко! (інфінітив у значенні наказово
го способу). 

Дієвідміни дієслів 

Визначати ді(;відміну діt:слів треба для того, щоб установити пра
вильні особові закінчення. 

жити (І дієвідміна) сидіти (11 дієвід~іна) 

1 ос. живІШ жив~ сиджШ] сид!ЦМД] 

2ос. жив~ жив~ сид[ШШ сидІите/ 

3ос. жиІ>@ живfутаf сидfитьf сид~ 
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Отже, дієслова І дієвідміни в особових закінчениях мають літеру е 
~або є): мсжеш, чарує, ІСІІичемо, пишете, а 11 дієвідміни - літеру и (ї): шу
миш, стоїть, боїмося, варите, возите. 

Визначити, до якої дієвідміни надежить дієслово, можна двома спо
собами: 

І спосіб - за закінченнями 3 ос. множини 
-jутьІ, - ІютьІ - І дієвідміна (читати - читають, знати - знають); 
-~.-Іятьj- ІІдієвідміна (любити -люблять,zоворити-zоворять). 

11 спосіб- за основою інфінітива (частина слова без -ти) 

Дієвідміна Умова Приклад 

11 якщо дієслово в інфініrn- кле[йі)ти - км[йу] (-і- випалає), 
ві має суфікси -и-, -і- (-і-) мовцати - МО6ЧУ (-а- після шипля-

або після ж, ч, ш, щ чого, випадає), 

суфікс -а-, які зникають у стелити - стелю (-и- випадає) 

1 особі однини 

І усі інші дієслова(з інши- полоти (відсутні згадувані суфікси), 
ми суфіксами, із суфікса- сиrшти (-а- не після шинлнчих), 

ми -111-, -і- (-і-), які червиніти (-і- зберігається: 
залишаються, із суфіксом червонію) 

-а- не після згаданих 

приголосних) 

біzти, спати, стояти, боятисл - 11 дієвідміна; 
Винятки хотіти, гуdіти, іржати, ревіти, сопіти - І дієвідміна 

ДієвідмінюваШІя дієслів дати, істи, ..• 11овісти, бути 

Дієслова дати, їсти, ... rwвісти (розпоиісти, доповісти тощо) та по
хідні від них (11родати, доїсти тощо) не належать до дієвідмін, бо мають 
форми давньоІ системи дієвідмінювання. 

Однина Множина 

1 ос. дам іМ відповім дамо іМо відпові.'ІІо 

2ос. даси kи відповіси дасте їсте відповісте 

Зос. дасть kть иідповість дадуть їдять відІWвідять 

Видові вари таких дієслів (давати, даідати, заnовідати тощо) JІіє
відмінюються за сучасним зразком: давати - даю, даш, дає, даємо, даєте, 
дають тощо. 
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Дієслово бути в усіх формах те11ерішнього часу має форму є, іноді зі 
стилістичною метою вжинаються архаїчні форми: я есмь, ти єси, ві11 єсть. 

Черrуваиш1 приrолосних аа дієвідміиюваи1m 
.-.~-- ~- ·-

Чергування У яких формах 
Приклади 

r~ригопосних відбувається 

l -Ж: у всіх особових .l/Ol1n11 - }Ю:ж:у ... 

к-ч 
формах теперішнього 

текти - течу". 

Х-ІU 
, або майбутнього 'Іасу 

колихати ·· калишу ... 
"' = з - ж: І ка.юти - кажу". 

:~ с-ш тесати - теш_ц ... 
ІІІ 

.::! т-ч хатіти - хочу". 
ot - ск-щ поло~-кати -· палощу ... 

ст-щ свистати - свищу ... 

губний -- губний+ л сипати - сиш1ю ... 
" 

с-ш лише у формах просити - прашу". 

з - ж: 
1-ї особи ОДІІИІІИ 

возити -- вожу ... 
"' тенерішнього або 
·і т-ч майбутнього часу тремтіти - тремчу". 

·і д-дж , (11ростої форми) водити воджу ... 
ІІІ 

сm-щ І постити - пащу ... ·~ - зд - :ж:дж: їздити - їжджу ... -
губний - губний + л любити - люблю". 

ДІЄПРИКМЕТНИК 

ДієпрИКМе11fІІІ( - особдива форма дієс.1ова, що на1иває ознаку за дією 
або станом і віJ{повілає на запитання який? (по.ж:овклzШ, зщ;ипа11ий, забутий). 

Діп1рикметник має спільні о:~наки з ді!::словом і прикметником. 

ДієсnІвнІ ознаки ПрикметниковІознаки 

вид (доконаний - протопта11і, відповідає на питання який? яка? тощо 
нелокnнапий -· }.Іеле1тй) 

час (теперішній · квітуючий, аміню<:ться .1а родами, числами, відмін-
минулий - :тиклий) ками: почутий, почута, почуте, почуті, 

почутою тощо 

--
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ПрадовженНJt rrюбл. 

Дієсnівні 0:1накм Прикметникові 0:1наки 

--
за.1ежить від іменника 
(прочитана повість, cneчf!Jluй ;rліб) 

залежні слова 
у реченні виступає означенням або 

(іменник, 3аііменник, 
частиною скщще1юm іменноrо нрисудка: прислівник: вишитий шовком) 
Принишкли 1al?'1.IJ1!'!.i трави. 
Небо захмаl!!:11;_е. 

Активні та пасивні дієприкмеrnики 

Активні Пасивні 

виражають ознаку за дією, виражають ознаку за 

яку виконує сам предмет дією, яку хтось виконує 

над предметом 

Час, вид тснерішній час минулий час минулий час 

(недоконаний вид) (доконаний (доконаний і педоко-

нид) наний вил) 

Суфікси ·!f'I·, -ю'І-; -ач-, -яч- -л- -н-, -ен-, -т-

Приклади сяючий. правлячий поте.инілий, обраний, здійснений, 
:fЧtJрнілий тертий 

Заgважте! Активні дієприкметники теперІwньuго часу (пануючий, 

працюючий тощо) у сучасніr1 мові вживаються обмежено. Замість них 

треба використовувати відпш~.ііtні іменники, прикметники, ш.1сивні діє
прикметники або дієприслівникові зоороти чи підрядні речення: На зуст
річ запрошуємо в!:іх бажаючих. На зустріч запрошуємо всіх oxo'IUX. До 
уваги працюючих у другу зміну. - До увагц праціІтиків друlоі :Jміни. 

Відмінювання дієприкметників 

Дієприкметники, як і nрикметники, змінюються за родами, чисJ1ами 

й ві11мінками. Усі дієприкмст11лки вілмінюються за твердою групою від

мінювання 11рикметників. 

Дієприкметниковий зворот 

Дієприкметниковий :1во1ют - ite дієприкметник µа:1uм і& ,1а,1ежними 
словами. У реченні дієприкметниковий зворот виступає озниченням; 

Одцвітають jчорнf р~-~. n_о_сl!д_ж.__Є!!_~:'Н_~lL!'!':!!!!~~~-
пояснюн<~нс (означуване) слово 
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~ дlсnрИкметниковий зворот, якщо віи стоїть після 
.,-, ~ c.iIOaa: Ще спuт1> /ЗfWЛЯ ~ !!09_!1!.ll!l_q_cнii~и.- · 

' ДІеnрикметниковий зворот перед пояснюваним словом здебільшого 

не видІляt::ться комами (Ще спить ~<;Y!f_fl!t.1! .. 9E~и ~земляj). Правила 
відокремлення дієприкметникових зворотів див. нас. 187. 

3qe4Жffte! Дієприкметниковий зворот має стояти якомога ближче 
до означуваного слова, інакше може спотворитися смисл речення: Каш

ШШШ нш.адуют1> свічки, І!О!!§ддж~о'О· - Каштани, [!<!_збуj!~ені в~=
ною, нагадують свічки. 
~- Дієприкметниковий зворот не може бути розірваний іншими членами 
речення. Таке речення потребує редагування: 3_9!:И.....!!!Е!О земля ЄZС!/3!!..1У!И 
~ll'@!lf 1wадувал11 кwщм. - Земля, ~~н:~_~!!!!"н_~~к_ві~!_t· 11агадув11-
!!!f. КШІUМ. 

Безособові форми на -но, -то 

Такі дієслівні форми близькі до пасивних дієприкметників минулого 
часу (засіяний -.засіяно, аабутий ·-забуто). Ці форми иезмінюнані, ви
ражають дію, не пов'язану безпосередньо з діячем, виступають у ролі го
ловного члена речення (присудка) в односкладному безособовому речен
Ііі (Злочин ро.зкрито). 

ДІЄПРИСЛІВНИК 

Дієприслівник - особлива неамінювана форма дієсдоІ!а, що називає 
додаткову дію або стан і відповідає на питання що роб.UtІи? що :JрОбиs-
ши? (zотуючи, змалювавши). . 

Дієприслівник має граматичні ознаки дієслона й прислівника. 

ДІєсnІвиі ПрммІ11никоаі 
03NIUU4 ознаки 

вид (доконаний - побачивши, незмінюваність 
недоконаний - співаючи) ( стоЯ'Ш, замрі.явшись) 

залежні слова (іменн1ш, займен- у реченні виконує роль обстави-
ник, прислівник: пояс11юЮ11и f!И: Обабіч шл.я.ху, :lІl'1~І2Л.И!.і1µ_щ:1ь 
тему) вишикувалися тополі. 
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Творення дієприслівmtків недоконаиоrо та доконаяоrо виду 

Вид 
Суфікси Вид дієс11ова Основа ПриКІ1адИ 

дієnрис11івника 

-yt1u-, -ючи- І недоконаний теперішнього шукаю -
(І дієві/\Міна) часу шукаючи 

иедоконаtmіі 
дзвоню --at1u-, -яt1и-

(П дієві)1МіІіа) дзво11Ячи 

доконаний -ши-, -вши-

!'"~"' 
інфінітива прибігти -

прибігши, 
подолати -
подолавши 

Зауважте! Не треба плутати діспр11слівники з дієприкметниками в 
називному відмінку множини. Дієприкметники мають закінчення -і, від
повідають на питання sкі? У дієприслівникових суфіксах завжди пишеть

. ся и: с.яійч[l] (дієприкметник) воті - сяЮчu вогнями (дієприслівник). 

Дієприслівниковий 3ворот і одиничний дієприслівник 

Дієприслівник разом із задежними словами утворює дієприслівнико
вий зворот, який у реченні, незалежно від позиції, завжди виконує роль 

відокремленої обставини, а тому ви11іляється комами: l}ii!!z}'!l!!:!!J_Ч!!-Jl.f!l:lJ!.iO~ 
курличуть у синьому небі журавлі. 

Одиничний дієприслівник у реченні теж відокремлюється комами: 

_(1!i!}g1.!J_ч_u, ідуть діІJ"Чата. 
Не відокремлюється комами: 
- дієприслівниковий зворот, який став фрюеологі;1мuм; 
- одиничний дієприслівник, який стоїть після присудка й означає 

спосіб дії (відповідає на питання як?). 

Зауоажте! Дія, названа дієприслівником, повинна стосуватися в ре

ченні того ж діяча, що й дія, На:іВана присудком. 

НеnравилІоНО ПравМJІ1оно 

Побачивши друзів, мене охопwш Коли R побачив друзів, мене о:wпша 
радість. радість. 

Не може мати дієнрислівникuвоrо звороту олноскладне безособове 
ре•1ення. 

Неnравип1оно Правип1оно 

Перебцваючи в Пари:нсі, мені хочеть- Перебуваючи в Парижі, я хочу відві-
ся відвідати Лувр. датиЛувр. 
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1. Дієсловами є всі словu рядка 

А форсувати, замовлений. збалансували 
Б заощадивши, капітально, виплатити 
В зарахо~ано, домовлені, депозитний 
r перерахунок, капіталізувати, зберіг 
Д відмовлятимусн, внесок, заблок()вано 

2. З'ясуйте, скільки дієслів у наведеному фрагменті поезії. 

3вучи! Хай серце відпочине, 
Спів хай зачарує рідний край. 
Наша піс11е, пісне солоІJ'їна, -
Своїх слів крилатих не втрачай! 
Де б не був - додому серце лине, 
Де fi не жив - все українець ти". 

А 4 Б 5 в 7 r 9 д 13 

З. З'ясуйте, скільки дієслів у наведеному реченні. 

3ашепотіли збуджені листочки, опо11ідаючи uш свої, заметуши.лась у 
травиці комашня, ро.зітнулося в гущині голосне 11.1,ебетання. 

А З Б 4 в 5 r б д 7 

4. Установіть відповідність між формами дін:лова й наведеними при
кладами. 

Форма дієслова Приклад 

1 інфінітив А ІІИГОТОВЛНЮ'ІИ АБ в r д 
2 ос:обова форма Б виготовляють 1 
3 дієприкметник в ВИГОТОRJІЯТИ 

4 дієприслівник r виrотоилеио 

д виготовлений 

2 
з 

4 

5. Установіть відповідність між формами дієслова й наІJеденими при
кладами. 

Форма дієслова Приклад 

1 особова фuрма А заквітчаний 

2 бе:юсобова форма Б заквітчано 
АБ в r д 

1 
з дієприкметник в заквітчаt::мо 2 
4 дієприслівник r заквітчати 

д заквітчавши 
з 

4 
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6. Установіть відповідність між формами дієслова й наведеними при

кладами. 

Фор.ча дієс:юва Приклад 

1 інфінітив А показуючись АБ в r д 
2 особова форма Б милуватися 1 
з Gс:юсобова форма в ртпечсний 2 
4 дієприкметник r іскряться 

д хмариться 
3 
4 

7. Установіть відповідність між формами пієс.,>ова й наведеними при
кл;~,11,ами. 

Форма дієслова 

1 інфінітив 

2 особова форма 
З б~:юсобова форма 
4 11іп1рислівник 

Приклад 

А мрячить 
Б повернувся 
В підіймати 
r забувши 
д оповитий 

АБ в r д 
1 
2 
3 

4 

8. Установіть відповілнkть між формами дієслова й наведеними при-

кладами. 

Форма дієслова Приклад 

1 інфінітив А пишатися АБ в r д 
2 безособова форм<~ Б посаджений j 

з дієприкметник в оглядають 2 
4 діп1рислівник r обираючи 3 

д світає 4 

9. Уст~новіть відповідність між формами дієслова й наведеними при-

кладами. 

Форма діє:слова Приклад 

1 особова форма А міцніючи АБ в r д 
2 безособова форма Б зниклий 1 
з дієприкметник в uінувати 2 
4 дісщшслівник r вкладатиму 

д лихоманить 
з 

4 
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10. Інфінітив є в реченні 

А Дивлюсь я на небо та й думку гадаю. 
Б Казати правду треба вчасно і невчасно. 
В На сонці ясени 1·орять, спадають яrоди з шовковищ,. 
f lІе(ю червоніло й жовтіло, ніби облите :~о;юто~1, облите жаром. 
Д Я візьму тебе на крила з цього о:іера тk1юrо, що деревами закри 

то і закуто в береги. 

11. У сі дієслова доконаного виду в рядку 
А підмінити, писати, розк:Ид;пи 

Б сказати, склнсти, проймати 
В передати,говорити,скоротити 

f попереджати, спочити, випекти 
Д вивчити, зібrати, вдуматися 

12. З'ясуйте, яким членом речення виступає виділене Іtієслово. 

Мистецтво слухати дано не кожному. 
А пL1мет f означення 
Б прису/(ОК Д обставина 
В додаток 

13. НЕПРАВИЛЬНО утворено форму 1 особи однини дієслова 
А побороти - поборю f мити - мию 
Б сидіти - сижу Д малювати · малюю 
В дати -дам 

14. НЕПРАВИЛЬНО утворено форму:! особи однини дієслова 
А вити - в'єш 1· їздити ·- їздеш 

Б писати - пишеш Д лити - ллєш 
В хотіти - хочеш 

15. НЕПРАВИЛЬНО утворено форму З особи однини дієслова 
А проrолосувати - проголосує 

Б запитати - запитає 

В обговорити - обговоре 
r перемогrи - переможе 
Д аргументувати - аргументує 

16. НЕПРАВИЛЬНО утворено форму 1 особи множини дієслова 

А писати - пишемо f визначати - визначаємо 
Б бігrи - біжимо Д бачити -· бачимо 
В малювати - малюїмо 
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17. НЕПРАВИЛЬНО утворено форму 2 особи множини дієслова 
А дати - даєте 
Б їсти - їсте 
В відповісти - відповісте 
Г розповісти - розповісте 

Д бути -є 

18. НЕПРАВИЛЬНО утворено форму 3 особи. множини дієслова 
А будувати - будують 
Б бачити -.бачать 
В пекти - печуть 
Г слати - стелять 
д носити - носять 

19. Літеру е (є) треба писати в обох дієсловах дійсноrо способу в 
рядку 

А мож"мо, знайд"мо 
Б кле"мо, існу"мо 
В купу"мо, ско"мо 
Г в'яж"мо, губ .. мо 
Д клич"мо, крут"мо 

20. Літеру е (є) треба писати в обох дієсловах дійсноrо способу в рядку 

А біж"мо, маж"мо 
Б ріж..мо, маст"мо 
В та~щю"мо, засво"мо 
Г поміт"мо, rюверн"мо 
Д диву"мося, гра"мо 

21. Закі!fіення -уть (-ють) у З особі множини маюгь обидва дієслова рядка 
А сміятися, іржати 
Б сидіти, хвилюватися 
В залишитися, нести 

Г спати, боротися 
Д висвітлити, грати 

22. Закінчення -уть (-ють) у З особі множини мають обидшдієслова рядка 
А боятися. молоти 
Б вибачити, кликати 
В возити, в'язат11 
Г охрестити, напоїти 

Д хотіти, нолити 
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23. Закінчення -ать (-ять) у З особі множини макrгь обидва дієслова рядка 
А сваритися, бачити 
Б платити, плакати 
В водити, чесати 
Г славитися, ли3ати 
Д колихати, сходити 

24. Закінчення -ать (-ять) у З особі множини мають обидва дієслова рядка 
А ворушити, сипати 
Б стелити, хвалити 
В каятися, різати 
Г чистити, жаліти 
Д молоти, веліти 

25. Помилку в написанні особового закінчення дієслова допущено в рядку 
А 11рацюєш, силять 
Б хотять, знаєте 
В стоять, клеїте 
Г чуєш, колемо 
Д плачеш, сиплеш 

26. Помилку в наrшсанні особового закінчення дієслова доrrущено в рядку 
А ділять, здобудемо 
Б стоїмо, зітхаt·мо 

В заrоють, бачимо 
Г сіємо, косять 

Д плачуть, платять 

27. Помилку в написанні особового закінчення дієслова допущено в рядку 
А стелеш, глянеш 
Б варять, бачать 
в колють, хочуть 

Г шиємо, клеїмо 
д доють, миють 

211. Помилку в написанні особового закінчення дієс,юва допущено в рядку 
А »іта1.:ш, дарусш 
Б шлють, полють 
В миємо, даємо 
Г дасиш, лічиш 

д сиджу. виллю 
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29. Помилку в написанні особоооrо закінчення дієслова допущено в рядку 

А синієш, гоїш 
Б сплють, стелять 
В сиплють, люблять 
r продаси, викосиш 
Д маємо, стоїмо 

ЗО. Помилку в написанні особового закінчення дієслова допущено в 
рядку 

А стережуть, кличуть 
Б дадуть, дишуть 
В ллють, іржуть 
r борються, шлють 
Д ревуть, біжуть 

31. Усі дієслова одного способу подано в рядку 

А передамо, шукають, мріятиму, жартували 
Б вивчіть, сподіваюсь, бринить, хвалитиме 
В зустрів би, доглядай, зачекали б, несла б 
r принеси, переповіси, попроси, повідомте 

Д пригостіть, возять, полікувала, возвеличу 

32. Правильно утворено форму нака3ового способу дієслова 
А підійти - підійди 

Б підкреслити - підкреслюй 
в чистити -- чисти 
r вимірювати вимірювай 
Д перевіряти - перевір 

33. Правильно утворено форму наказового способу дієслова 

А ходити - ходімте 
Б розвивати - розвиваймо 
В зберепи - збережемо 
r заносити - заносимо 
Д відповідати - відповідаємо 

34. НЕПРАВИЛЬНО утворено форму Jfака30ВОІ'о способу дієсло11<:1 в рядку 

А з'їси 

Б хай прийдуть 
В будьте 
r готуймося 
Дріж 
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35. НЕПРАВИЛЬНО ут1юрІ.'но форму щ1казового спосооу в рядку 

А читай Г читайте 
Б читаємо Д хай читає 
В читаймо 

36. НЕПР ..\ВИ.ЛЬНО утворено форму наказового способу дієслова в рядку 

А загаси Г запроси 
Б розповіси Д виголоси 
В принеси 

37. НЕПРАВИЛЬНО утворено форму наказового спосооу JІієс.1ова в рядку 

А повірмо Г боріться 
Б ляж 11. мовчати 
В rовори 

38. НЕПРАВИЛЬНО утворено форму наказового способу дієслова в рядку 

А їжте Г посуньтеся 
Б хай прийде Д дозволь 
В давай співати 

39. НЕПРАВИЛЬНО утворено форму нака.1ового способу 11ін'-1ова в рядку 
А заграй"мо Г треба мити 
Б спитайте Д не цурайся 
В перекладімо 

40. НЕПРАВИЛЬНО утворено форму нака1овоrо способу дієслова в рядку 
А візьмуться Г благословіть 
Б ходімо Д переповідай 
В єднаймось 

41. НЕПРАВИЛЬНО утворено форму наказовоm способу дісслова в рядку 

А усміхніться Г зважай 
Б погладь Д підводимо 
в сядьмо 

42. НЕПРАВИЛЬНО утворено форму наказового способу дієслова в 
рядку 
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13. НЕПР ЛВИЛЬНО упюрено форму наказового способу дієслова в рядку 

А давай згадаємо f відцаймо 
Б зневажмо Д розрадьмо 

в покиньмо 

44. Форму умовного способу дієслова вжито в значенні наказового в 
реченні 

А Чи не приніс би ти мені підручника ;j біо.иогії? 
Б Ви читаєте, а я тим часом перевірю диктант. 
В Скажи ти мені це відразу - я встиг би тобі допомогти. 
r Слід передати своїми словами зміст прочитаного нарису. 
Д П.шоне, заходити за обмежувальну лінію забороне1ю. 

45. Форму наказового способу дієслова вжито в значенні дійсного в 
реченні 

А Не дай мені, дuлt', з байдужістю знатись. 
Б А хтось візьми та й пусти чутку прu козака-характерника. 
В Учися чужого розуму, але й свого не губи. 
r Берімось краще до роботи, :шагаймось за нове життя. 
Д Хоч би сова 11011ід небом літа.,1а, та соколом не буl\е. 

46. Дієприкметник є в кожному реченні, ОКРІМ 

А Йде весна запашна, квітами-перлами закосичена. 
Б Серпанками нрикрита, слуха солов'я срібна ніч. 
В Десь, колись, в .11кійсь країні проживав поет нещасний. 
r Ніхто не годен вищі барви вбити, даровані мені 

святим чуттям. 

Д Тебе у далеч вJІаднu зак.11икає напоєна надіями пітьма. 

47. Дієприкметниками є всі слова рядка 
А зніяковілий, змужнілий, існуючий 
Б упорядкований, виконувана, в'ялий 
В 1юм'якшений, м'який, зм'якшений 
r працьовитий, працюючий, опрацьований 

Д дрібненr.кий, здрібнілий, подрібнений 

48. Дієприкметники виділено в усіх словосполученнях, ОКРІМ 

А зас.шилі діти 
Б ро:щ'яз.11ва11і задачі 
В співаючі хористи 
r прохололий сніданок 
Д ро.дісн.е хлоп'ятко 
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-49_ Дієприкметник виділено в прислів'ї 

А Решето'1 волу не 1юсять. 
Б За одного битого двох небитих дають. 
8 Добрий кожух, та не на мене шитий. 
r у мдачою руки не болять_ 
Д Шилом моря не нагрієш. 

50. Прочитайте фрагмент поезії (цифра 11uзначас наступне слово). 
Слів твоїх ( 1 )колений лід 
Впав у (2)заметений слід, 
В тиху (3 )засніженість ду.ч, 
В мій (4)нерозказаний сум. 

На ожеледь наших доріz. 
Лягає (5)заJІсуреиий сніг. 

Дієприкметники позначенu всіма цифрами, ОКРІМ 

А1 Б2 83 Г4 Д5 

51. Прочитайте речення (цифра позначає наступне слово). 

На lШtJІ.вину вискакує а гущини сарна і, (1 ):шчарована (2)чудоffІLЧ ко11-
церто,w, зупиняється, (З)витяга цікаву .чордочку до (4)кривавої сwуги об
рію і (5)слуха. 

Дієприкметник позначено нифрuю 
А1 Б2 83 Г4 Д:J 

52. Прочитайте речення (цифра позначає наступи;~ с;юво). 

ВеС11а постукала в (1 )прозорий кришТlІШlь вікон і, (2)торкнувишсь серця 
(З)lІоскітливІLІІ подихо.ч травня, (4)невтр11.11t1ю 110.чаиuлп в (5).ю.мріяиий гай. 

Дієприкметщ1к 11озпачено цифрою 

At Б2 83 Г4 Д5 

53. Прочитайте речення (цифра позначає наступне с;ю1ю). 

/Ірш~іски ( 1 )схожі на (2 )мерехтливі намистинки, (З )розгублені чиєюп, 
( 4 )невинною рукою .чіж вузеиьки:х листочків (5 )боюкої травиці. 

Дієприкметник позначено цифрою 

А 1 Б 2 в з r 4 д 5 

54. Усі дієприкметники є активними в рядку 
А сяючий, обтяжений, прuкинілий 
Б посвітлілий, мелений, співаючий 
8 поораний, палаючий, задубілий 
Г здрібнілий, лежачий, темніючий 
Д посріблений, вимитий, 3блідлий 
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55. Від обох J(ієслін можна утворити дkприкмет1шки ;lt допомогою рі3-
них суфіксів (-т-, -ен-) у рядку 

А зсунути, колоти Г одягнути, замести 
Б замкнути, знайти Д стрінути, посунути 
в· полоти, здійснити 

56. /1kприкметпик виступає в ролі присудка в реченні 
А Омиті росами квітки розтулюють повіки. 
Б Душа, переповнена щастям, часто буває німа. 
В Затуманилась весняна ніч, осяяна цвітом яблуні. 
Г Внизу виднілися затоплені молочним туманом міжгір'я. 
Д З уявленням про красу тісно пов'язана гармонія. 

57. Дієприкметник виступає н ролі присудка в реченні 

А Душа мом у криrу не :щкута, мов березнева гілка н заметіль. 
Б Укрита сал ками балка ховалась у старому JfИНовому лісі. 
В Мон ('пинився Дніпро, оточений передосінніми берегами. 
Г Простяглася пухка чорна рілля, наповнена спокоєм і надією. 
Д Благословенне життя, звеличене працею, осяяне любов'ю. 

58. Дієприкметниковий зворот НЕ входить до складу речення 

А Синіють покриті нічним снігом високі гори. 
Б Повитий ранковим туманом опрів пливе у морі. 
В Пожовкле .~истя безшумно кружляє за вікном. 
Г Застшли в мовчанні обважнілі від снігу сосни. 
Д Залиті сонцем лани стояли в імлистій далині. 

59. Дієприкметниковий ~іворот входить до складу речення 

А Я зачарований красою карпатсь1шх краєвидів. 
Б Давні могили-кургани порозкидані серед степового роздолля. 

В Хололить розпашілі обличчя м'яка гірська прохолода. 
Г На полонині пахло охолодженою за ніч землею. 
Д Вечірнє понітрм на1юсне :iariaxoм скошених трав. 

60. Дієприкметниковий зворот nходить до складу речення 
А На сизих луках скошено траву, і літо буйне в береги 1шійшло. 
Б Через вікно зазирнув клапоть неба, присипаний 

срібним пилом. 
В Під дубом :зелененьким кінь :-~мордований стоїть. 
Г За один рідний :щук ладен буваt:ш заплатити 

j)ОІІ:ОМ Ж!-fТТЯ. 

Д Заспіва.;ш тяжкі краплини, спадаючи з листя і квіту на землю. 
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61. Дієприкметниковий зворот НЕ ТРЕБА виділяти комами в реченні 
(розділові знаки пропущено) 

А У се спить поморене денною працею усе набирається сили. 
Б Припорошена порохом стерня умлівала віл сонця. 
В Карпатські гори олягнені н (~Мереконі ліси стоять у 

німій величі. 

Г Вона любила холодні осінні ночі наповнені місячним сяйвом. 
Д Довго чув я полонений сном солов'їну пісню за моїм 

вікном. 

62. Дієприкметниковий зворот НЕ ТРЕБА виділяти комами в реченні 
(розділові знаки пропущено) 

А Коло великоднього столу заставленого усяким свяченим 

стояла Олеся. 
Б Завжди зі смаком одягнена вона справляла нраж:ення 

вихованої панночки. 

В Над Максимом нахилилося почервоніле від гніву й туги лице 
Тугара Вовка. 

f Затуманене легкими й прозорими хмарками над містом ттлr1вло 
сонце. 

Д Потомлені далекою дорогою і літньою спекою коні ступали 

ліниво. 

63. Дієприкметниковий зворот НЕ ТРЕБА виділяти комами в реченні 

(розділові знаки пропущено) 

А Налякані страшним явищем прироли птахи кружляли 
над своїми гніздами. 

Б Іноді зайде до них із півдня високий степовик попечений 

СОНІ(еМ. 

В Маленькою хмаринкою темніє над яром закинутий у степу 
хутірець. 

f Якимові ноги узуті в здорові чоботи глибоко поринали 
у свіжий сніг. 

Д Позбавлений можливості говорити з людьми він у стократ силь
ніше переживав свою трагедію. 

64. НЕМАЄ пунктуаційної помилки в реченні 
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65. НЕ потребує редагування словrх:пuлучення 

А плакучі верби f початкуючі художники 
Б конкуруючі фірми Д стоячі пасажири 
В подорожуючі студенти 

66. НЕ потребує редагування словосполучення 

А бувші випускники f відстаючий vчень 
Б діюче законоді:tвстнЬ Д ходяча енци~клопедія 
В головуючий на зборах 

67. НЕ потребує редагування словосполучення 

А вируюче море 
Б захоплююча повість 
В перемігший у конкурсі 

r балакуча сусідка 
Д мющруючий сюжет 

68. Потребує редагування речення 

А Ми f)()Змістилиея на добре вимощеному возі свіжою травою. 
Б Невеличка лж~рина пасіка була обгороджена ЮІЗЬКИМ тином. 
В Над усе любив Іван гори, ліси, зелені луки, пропахлі роменом. 
Г Нарівні з вікном тьмяно бі.~іли r1рипорошені пилом розквітлі 

акації. 

Д Гарячі коні помахували головами, обтиканими виноrрадним 
листом. 

69. Потребує редагування речення 

А Під насупленими волохатими бровами дідуся запали 
розумні сірі очі. 

Б Корній, овіяний ~··~сняним вітром, тепер виношував 

новий залум. 
В Розбуджені громом, умиті дощами, хлібороби оглядали 

поля. 

f Нагріта за день весняним сонцем, чорнорілля дихала парою. 
Д Ожила земля, скупана в молочних випарах ранкових туманів. 

70. Безособову дієслівну форму вжито в реченні 

А Сад давно підrотов}1ений ;10 зими. 
Б Хай буде все неб<1чt:t1е побачено. 
В Могили самотньо в степу бовв<1ніють! 
f У се заворожене чарами літньо! ночі. 

Д Майже три роки викрt't:л~ні ;1 його життя. 
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71. Дієприслівниками є всі с;ю~за рядка 

А залишивши, залишаючи, залишені 
Б читаючи, прочитавши, дочитуючи 
В тремтячи, тремтячі, затремтіuши 
Г засинаючи, заснувши, заснулий 
Д вишиваючи, вишитий, вишивши 

72. Дієприслівник є в кожному реченні, ОКРІМ 

А Не знаючи броду, не лізь у воду. 
Б Подорожуючи, не 11ускай коня галопом. 
В Залізо випробовують куючи. 
Г Під лежачий камінь вода не те•1е. 
Д Не спечеш калачі, сидячи на печі. 

73. Дієприслівники недоконаного виду можна утворити від обох дієс.'1ів 
рядка 

А зажуритись, співати 
Б жити, похнюпитись 
В пізнати, усміхатись 

Г зітхати, замислитись 
д дивитись, полювати 

7 4. Дієnрислівники недоконаного виду можна утворити від обох дієслін 
рЯДКіІ 

А розповідати, розігнати 
Б витирати, завершити 

в боятися, ІІОМОЛИП!СЯ 

r ршкинутись, збері1ати 
Д С8іТИJ ИСЯ., ІіаГ<lДУВ<ІТИ 

75. Помилковою є форма дієприслівника в рядку 

А подзвонивши, віддзвонюючи, піднісши 
Б відчиняючи, відчинивши, приrотуючи 

В опинившись, жовтіючи, прижовкнувши 
r готуючись, приготувавши, повертаючи 
Д плануючи, запланувавши, піл носячи 

76. За допомогою суфікса 
обох дієслів рядка 

-ачи (·R"tu) утворяться дієприслівники від 

А клеїти, боротися 
Б ловити, стелити 
В стояти, плакати 

r сипап1, лежати 
Д кричати, колоти 

77. Літеру и треба писати на місці провуску в кожному рядку. ОКРІМ 

А вправно перепливш" річку 
Б добре володіюч .. німецькою 
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В всдуч .. шкільного вечора 
Г знаюч .. свою історію 
Д гойдаюч .. зелені віти 

78. Літеру и треба писати на місці обох пропусків у реченні 
А Над зарослим молодим сосняком ширяє, розкриливш .. свої неру

хом" крила, птах. 

Б Щасливий той, хто, винісш .. горе і попрацювавш" немало, може 
ска'Зати, що не було в нього зерна неправди за душею. 

В Лишаюч .. сь на нілих 11.нях на самоті, Остан пробував сво\ тремтя<[ .. 
ноги, як мала пташина крила. 

Г Пахуч" кухні тряслися через подвір'я, губляч .. за собою жар з під
дувал. 

Д Кпопочуться хазяйки невсипущ .. , стрічаюч .. отару та черідку. 

79. Дієприслівниковий зворот ужито в реченні 

А Тепер, співаючи, дівчата тією стежкою ідуть. 
Б Дівчина крізь сльози безмовно кивнула головою потисла 

козакові руку. 

В Незважаючи на втрати, настрій у бійців був піднесено войовничий. 
Г Він не стогнав, він умирав стоячи і не знав, що так умирають у 

легендах. 

Д З Ташані густою х1шлею котилася пара, затоплюючи троянівську 
долину. 

80. Одиничний дієприслівник ужито в реченні 
А Ненька встигала і хату побілити, і хліб спекти не поспішаючи. 
Б Переступивши ІJОРіг, Остап почув у кімнаті знайомий голос. 
В Перекидаюч]:Уrісто з однієї долоні в другу, мати формувала 

хлібину. 
Г Сонце, сідаючи за гору, обливало світлом усе село. 
Д Ідучи ,в широкий світ, візьму з собою материнську пісню. 

81. Правильно розставлено розділові знаки в реченні 

А Каштан зацвів білим цвітом, піднявши до сонця, свої t:нічки. 
Б Листя на гіллі, передчасно пожовкло й осипалось встеляючи 

тротуар. 

В Дерево благало дощу, пожадливо ловлячи, життєдайні 
краплі роси. 

Г Сумував каштан, затиснувши у своїх кулачках зеленаві їжачки. 
Д Теплий дощ напоїв спраглу землю, повернувши каштану, 

молодість. 
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82. Правильно розставлено розділові знаки в реченні 

А Хмари завирували, закипіли, і рушили вперед опускаючись усе 

нижче. 

Б Дарина вийшла з хати, але поминувши бу /{ИНОК, попрямувала 
в сад. 

В Посланець встав і, обережно ступаючи, перейшов через кімнату. 
r Наблизившись, ДО церковної садиби молодший парубок відбився 

від гурту. 

Д Отак живе собі село, притулившись, попід rорою край затоки. 

83. Правильно розставлено розділові знаки в реченні 

А Сонце примкнувши вії, уже с11ускалося на землю. 
Б Безлюдна вуличка причаїлась, дрімала мигаюци воrnиками. 

В Шатро небес, розкинувши над світом, стояла ніч. 
r На краю обрію ледве, виступаючи з вечірньої мли, 

маячіє місто. 
Д Сиділи руки поскладавши, для них все празники були. 

84. Правильно розставлено розділові знаки в реченні 

А Ти не молися мовою чужою, бо, на колінах стоячи, умреш. 
Б І стане рідна Україна усі, здолавши бурі злі, нам добрим 

раєм на землі. 

В Не мовчи, коли гордо пишаючись, велегласно брехня гомонить. 
r Зійшовши на берег, загін не відпочиваючи, рушив до Чигирина. 
Д Передаючись з уст в уста, і, закріплюючись у текстах, мова єднає 

покоління. 

85. Одиничний дієприслівник необхідно виділяти комами в реченні 
(розділові знаки пропущено) 

А А експрес летів і летів поспішаючи. 
Б Могутні дуби стоять замислившись. 
В Краще вмерти біжучи аніж жити гниючи. 
r Мене там мати повивала і повиваючи співала. 
Д Білий димок здіймається догори хвилюючись. 

86. Одиничний дієприслівник НЕ ТРЕБА виділяти комами в реченні 
(розділові знаки пропущено) 
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А Рівна дорога роздвоюючись вужчала. 
Б Річка звиваючись губилася в зелених шатах. 
В Листя боязко тремтить і не втримавшись летить. 
r Земля засинаючи п'є з вечірніх туманів. 
Д Ліс на хвилину примовк ані шелеспе завмерши. 
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87. Одиничний дієприслівник НЕ ТРЕБА виділяти комами в реченні 
(розділові знаки пропущено) 

А Кучерявий червень надбіг і не оглянаючись відбігає. 
Б Жевріючи :/являлась над обрієм ранкова зоря. 
В За вікном пожовк виноград і не дозрівши. 
r Дівчина стрепенувшись підвела голову. 
Д Вітер лютий утомившись ліг спочити. 

88. Граматичну помилку допущено в реченні 

А Луги, струшуючи росу, розляглися співами солов'їв. 
Б Сонце вже пригрівало, висушуючи рештки роси. 
В Дерева зеленіли, кидаючи густий затінок на вулицю. 
Г Травень дощами 11роллється, вкриваючИ землю рястом. 
Д Мандруючи горами, учнями було зібрано колекцію рослин. 

89. Граматичну помилку донущено в реченні 

А Ледь чутно курликаючи, летіли журавлі. 
Б Блискавиці шматували небО, розколюючи хмари. 
В Прощався з літом я, блукаючи лугами. 
Г Зламавши кригу, річкою залило всю заплаву. 
Д Хвилі тихо шелестіли, котячись на берег. 

90. Граматичну помилку допущено в реченні 

А Наївшись огіркових пуп'янків, Сашко натрапив на моркву. 
Б Тікаючи від дідового кашлю, хлопець стрибнув прямо в тютюн. 
В Кинувшись через тютюн у с~;бухнувся з розгону на коліна. 
Г Не знаючи, куди піти, я т}t{о поповз у густу малину. 
Д Причаївшись у малині, мене наздогнали бабині молитви. 

91. Граматично правильне закінчення речення ВідпочшJакр,ш в Карпатах ... 
А черпаєш силу від дрімучих соснових лісів. 
Б соснові ліси напувають тебе цілющою силою. 
В мені хочеться оздоровитися в соснових лісах. 
r у тебе залишаться яскраві враження надовго. 
Д повітря соснових лісів допоможе зняти втому. 

92. Граматично правильне закінчення речення Готуючись до іспитів ... 
А увесь матеріал має бути повторений. 
Б учень повторив увесь вивчений матеріал. 
В ретельно повторюються винятки з правил. 
Г велику роль відіграють тренувальні вправи. 
Д учитель рекомендує учням робити нотатки. 
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93. Правильно побудовано речення 

А Ви:шрнувши у вікно, на вулиці йшов сніг. 
Б Зайшовши у парк, від снігу іскряться ялинки. 
В Готуючи вечерю, я слухаю новини по радіо. 

Г Побачивши матір, у мене забилося серце. 
Д Я купив цього собаку ще будучи цуценям. 

ПРИСЛІВНИК 

Прислівник - самостійна неямінювана частина мови, що. виражає сн
наку діі, стану, ознаку іншо] ознаки або предмета і відповідж~ на питання 
як? дг? куіJи? звідrш? коли? 'І.ому? (швидко виконувати, увечері поверта
тися, дуже веселий, кава по-турецьtш). 

Синтаксична роль. У реченні прислівник висту11ає найчйсті 11.1е обста
виною (Мова .§.fЦ!.~Ф!. живе поряд з піс11ею), рідше - присудком (На серці 
сумно), означенням (Каву 1'_12._-від_f,~~Іf.1!. lоmують з молоком). 

Розряди прислівників за значенням 

Значення Розряд 
На які питання 

Приклади 
відnовідають 

способу дії як? яким способом? добре, іпихо, по-впня-
ному, разоJ.1, тепло 

міри і ступеня якою мірою? дочиста, утричі. ледве, 
дії як багато? дуже ' 

·- місця діі, де? куди? звідки? праворуч, ЗНUЗJ!, 

·~ напряму адалеку,надворі 

в час дії коли? з якого часу? сьоюдні, зранку, ні'Колu-: = ~ відколи? допоки? донині 
о 

причини дії чому? спереrердя, спрос01111я, 
з якої причини? мимоволі, чомусь 

мети дії з якою метою? наемис11е, напо'Каз, 

дЛR чого? навіщо? навіщо 

ознаки який? яка? яке? які? котлета (яка?) 

:Е (пояснює по-J<ИЇRСhКИ, 

t! ~. іменник) стежка (яка?) 

а~ навпростець 
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Ступені порівняння прислівників 

Стунені порівняння можуть утворювати прислівники ва -о, -е, які с 
похід1111ми від якісних пр11кмстників. Форми ступенів порівняння при
слівників утворюються так само, як і в прикметників: щчно - гучніше, 

більш l.1JЧ1ю, найгучніше, найбільш гуч1ю, лІСІІ.айl.1JЧніше, щонай1учніше. 
За тпорення форм ступенів порівняння прислівників відбуваються ті 

самі змін11 приголосних, що і в прикметниках: високо вище. ву.зько · 
вуж:че, 1.либоко - г.либше. 

Правопис прислівнП](ів 

Разом пишуться прислівники 

утворені сполученням УТD~ені сполу- упюрені з утворені приєд-

прийменників :1 імен- чt>нням кількох кілью1х ОСНІІВ нанням ча~ток 

н11ками, прикмет1111ка- прИЙМ!'ІШИКів (з прийменни- аби-, ані-, де-, 
миІ числівниками1 і:і будь-якою ком чи беа) чи-, що-, нк-

І займенниками, частиною мови до різних час-

прислівниками тин мови 

насміх, востаннє, нав.здогін, на- нашвиіЖуруч, абиколи, а11і-
утретє, заодио, трохи, дедалі, (fl{[lylИ, зшшювш- , мимохідь .. юрі-

, позавчора, передусім ки, .тадворц, І лиць, натще- щосили, якомоzа 

І r:підлоба . і серце 

І 

Зауважте! Частка що після прислівника пищеться окремо: тільки 
що, дар.uа що, поки що. 

Прислівники треба відрізняти нід однозвучних сполучень приймен
н11ка з іменником, прикмет1111ком. числінником тощо: вивчити вірш на

па_u 'лть - подарувати картину на пам 'лть; повторити питання вдруlе -
пизирнути в друге вікно. 

Через дефіс пишуться прислівники 

J префіксом по- і :З частками ка3на-, Утворені повторенням 

суфіксами -е, -и, хтозна-, бозна-, однакових, синоніміч-

-QMy, -ему (-ему) будь-, -небудь, них чи антонімічних 

-таки, -от слів 

по-перше, по-нашсв1у, казна-коли, бозна-де, ледве-ледве, десь-інде, 
по-східІІому, по-!Зірмеи- будь-як, як-небудь тишком-нишком, 

ськи, а також прислів- часто-густо, 

ник по-латині не сьогодні-завтра, 
з діда-пра;Jіда 
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Зауважте! Запам'ятайте: будь-що-будь, віч-1щ-віч, всього-на-всього, 
де-не-де, коли-не-коли, пліч-о-пліч, хоч-не-хоч, як-не-як. 

Прислівникові сполуки, утворені поєднанням однакових повнознач

них слів у різних відмінкових формах, пишуться окремо: кінець кінцем, 
сама самотою, одним одна, з року в рік, день у дєнь. 

Окремо пишуться прислівники (прислівникові сnолуkи) 

утворені сполученням утворені сполученням утворенісполучен-

прийменника з іменником, прийменника з при- ням двох іменників 

частини яких :збер!rають кметником чоловічоrо і ОДНОІ'О ЧИ ДВОХ 

відносну самостійність роду або nриііменника нрийменників 
значення (між ними часто по зі збірнІім числів-
можна встаВІіТИ о:шачення) ІІИКОМ 

без відома, до смаку, в ногу, б ЦілО.Му, в ОСІЮІЛІОМу, час від часу, з ранку 
в 06мі11, на щастя по д1ює, по дєсятеро до вечора, раз у раз 

Літери и, і в кінці прислівників 

Літера и пишеться в кію\і прислівників після г, к, х (11авкруги, зав
вишки, верхи), після к, " у прислівниках з префіксом по- (по-болгарськи, 
по-во6Чи) і в кінці прислівників безвісти, почасти, восени. 

Літера і пишеться в кінці прислівників після літер на позначення 
м'яких і пом'якшених приголосю1.х: тричі, вранці, вповні. 

1. Прислівниками є всі слова рядка 

А пліч-о-пліч, опівдні, дехто 

Б нарешті, вранці, казна-що 
В усередині, без кінця, чий-небудь 
r збоку, завглибшки, иіколи 
Д ніхто, звечора, анітелснь 

2. ТТ рислівниками є всі слова рядка 

А зокода, безперестанку, тут 
Б по-угорському, будь-що, щосереди 
В догори, навмисне, навіть 
r ночасти, пізно, перебиваючи 
Д хтозна-де, сотня, безтактно 

З. Прислівник є в кожному реченні, ОКРІМ 

А Нестерпно бути мертвим за життя. 
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Б Ніде щиріше не співають, як на війні. 
В Тут ноІіднс сонце, а десь за горами вітер. 
f Ліс ще дрімає в передранішній тиші. 
Д Глянь кругом себе - рай найкращий. 
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4. Прислівник є в кожному реченні, ОКРІМ 

А І ось тихо розгортаються кущі. 
Б Десь 6риніла притишена пісня. 
В Було нам добре, і було нам зле. 
Г Обабіч шляху зеленіє озимина. 
Д Часом блимне ноrонь і зникне. 

5. Прислівник виконує роль присудка в реченні 

А Блідий ранок несміливо ;jазирнув у вікна. 
Б Назустріч дівчині йшов велично лось. 
1J Сонце прокинулось пізно і зависло над лісом. 
Г Маковейчику на серці просторо і легко. 
Д Швидше і швидше котилися морські хвилі. 

6. Прислівник виконує роль означення в реченні 

А Дорога праворуч губилася в малиннику. 
Б Допізна тоrо вечора жевріло вогнище. 
В Опівночі айстри в саду розцвіля. 
r Дорошенко випростався на траві l'Орілиць. 
Д Стрункі дерева стояли обіру•z rолі. 

7. Помилку в утворенні форми ступенів порівняння прислівника допу
щено в рядку 

А щвидко ~ швидше 
Б холодно - холодніше 
В погано - поганіше 
r добре - :краще 
Д низько - нижче 

8. Помилку в утворенні форми ступенів порівняння прислівника допу
щено в ря11ку 

А часто - частіше 
Б тихо" тихіше 
В близько - близькіше 
r дорого - дорожче 
Д яскраво - яскравіше 

9. Помилку в утноренні форми ступенів порівняння прислівника допу-
щено в рядку -

А сильно - сильніше Г мало - менше 
Б чисто - чистіше Д солодко - солодше 
В високо - вижче 
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10. Правильно утворено форми ступенів порівняння прислівника 
А багато - більше - найбаrато 
6 тяжко - тяжіше - найтяжіше 
В товсто - товсше - найтовсше 
r струнко - стрункіше - найстрункішішс 

Д глибоко - l'Либше - найглибше 

11. Правильно утворено форми ступенів порівняння прислівника 
А зручно - більш зручно - найбільш зручніше 
6 гаряче - більш гарячіше - найбільш гаряче 
В довго - більш довго - більш найдовше 
r радісно - більш радісно - найбільш радісно 
Д доволі - більш доволі - найбільш доВ<Jлі 

12. Літеру і треба писати на місці всіх пропусків у варіанті 
А поноч .. , до реч .. , утрич .. 
6 заввишк .. , заоч .. , опівноч .. 
В укуп .. , напівдороо .. , навік .. 
f по·вовч .. , навесн .. , удвіч .. 
Д у віч .. , сьогодн .. , бсзвіц .. 

13. Літеру 11 треба писати на місці всіх пропусків у варіанті 

А по·всдмсж." удвіч .. , навтік .. 
6 навскок.., настільк .. , зарад .. 
В докуп .. , навкруг." наспод .. 
f нахильц .. , інкол .. , анітрох .. 
Д зовн .. , мовчк.., по·китайськ .. 

14. Разом треба писати всі прислівники у варіанті 
А по/польськи, на/вхрест, по/тиху 
6 до/щенту, на/весні, в/основному 
В з/висока, на/вшпиньки, уві/сні 
r на/гору, з/середини, по/іншому 
Д за/панібрата, не/сказанно, у /день 

15. Разом треба писати всі прислівники у варіанті 
А ні/коли, на/впроти, з/вечора 
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6 на/рівні, під/ряд, віч/на/віч 
В на/п.ереваrи, на/взнак, раз/у /pa.l 
r куди/небудь,з/ненацька,за/раз 
Д без/упину, зо/зла, зі/споду 
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16. Разом треба писати прислівник у реченні 
А Що/uечора дівчинонька в садочок виходить. 

Б І блідий місяць на ту нору із хмари де/де визирав. 
В У неділю вранці/рано поле вкрилося тума.Ном. 
Г Без ворогів можиа в світі як/небудь прожити. 
Д Один собі навік/віку в снігу заночую. 

17. Разом треба нисати всі прислівники у варіанті 
А чим/далі, на/швидку/руч, спід/'!оба 
Б без/кінця/краю, поза/вчора, ;ю/СХО'ІУ 
В до/гори, до/вподоби, попід/тинню 
Г ані/трохи, без/упину, спокон/віку 
Д над/ве~ір, на/світанку, на/четверо 

18. Разом треба писати всі прислівники у варіанті 
А на/щастя, на/ииворіт, у/переміш 
Б по/перше, uід/давна, на/впростець 
В з/висока, за/молоду, без/перестанно 
Г в/цілому, на/пам'ять, по/всяк/час 
Д у/п'ятьох, на/завжди, по/дитячому 

19. Раі!ом треfіа нисати всі прислівники у варіанті 
А мимо/хідь, на/яву, будь/що/будь 
Б по/друге, па/вшпиньки, до/ладу 

В на/сам/псред,на/чисто,за/видна 
Г до/пізна, куди/небудь, перед/усім 
Д до/віку, коли/не/коли, в/середині 

20. Через дефіс треба писати всі прислівники у варіанті 
А по/середині, по/киїиськи, по/третє 
Б час/від/часу, коли/не/коли, як/не/як 
В кінець/кінцем, вряди/годи, будь/де 
Г сам/собою, повік/віки, такий/сякиіі 
Д по/латині, по/дитячому. 110/свійськи 

21. Через дефіс треба писати всі прислівники у варіанті 
А хтозна/скільки, ані;:-1відки, коли/небудь 
Б по/братськи, по/маленьку, по/твоєму 
В десь/інде, все/одно, видимо/невидимо 
Г по/нашому, по/трохи, по/мисливськи 
Д рано/вранці, сила/силенна, зроду/віку 
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22. Через дефіс треба писати осі прислівники у варіанті 
А з діда/прадіда, будь/ласка, по/синівськи 
Б день/у/день, мало/помалу, ледве/ледве 
В хтозна/куди, тет/а/тет, з давніх/давен 
r раз/у/раз, десь/не/десь, давним/давно 
Д як/не/як, сам/на/сам, всього/на/всього 

23. Окремо треба писати всі прис,Лівники у варіанті 
А сама/самотою, на/жаль, в/обмін 
Б під/силу, по/переду, по/правді 
В до/побачення, шо/тижня, по/суті 
r до/речі, повсяк/час, у/стократ 
Д за/молоду, без/кінWІ, з/переляку 

24. Окремо треба писати всі прислівники у варіанті 
А поза/торік, з/розгону, до/смаку 
Б по/черзі, по/можливості, в/міру 
В на/сміх, при/вселюдна, під/час 
r як/слід, натще/серце, за/кордон 
Д у /ночі, до/сих/пір, до/останку 

25. Виділена сполука не є прислівником і її треба писати окремо в рядку 
А На/четверо розкопана, розрита могила. 
Б Вони в/двох хутенько піднялися на гору. 
В Поїхали спочатку в/перше село, потім - далі. 
r У/перше ми зустрілися давно. 
Д Горде місто раз одбилось, потім - в/друге. 

26. Виділена сполука не є прислівником і її треба писати окремо в рядку 
А З/верху гори відкривається чудоний краєвид. 
Б Удосвіта дві хмароньки зус1рілися в/горі. 
В Осінь - це життя, шо гомонить по/своєму. 
Г На/дворі повітря було особливо чисте, бадьоре. 
Д На селі навіть у/на'lі не замонкан дівочий спів. 

27. Виділені сполуки не є прислівниками і їх треба писати окремо в 
рядку 
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28. Виділені сполуки не є 11рисдівниками і їх треба 11исати окремо в рядку 

А повернути в/біх; їхати в/бік Донецька 
Б працював у/день; подарував у/день народження 
В зал па/баzато читачів; збільшити на/багато місць 
r іхати по/новому мосту; почати жити по/новому 
Д знаходити в/купі піску; зростати в/купі 

29. Правильно позначено наголошені голосні в прислівниках рядка 
А високо, насампере_]І, зgново 
Б з;!молоду, злегка, зо11алу 
В позаочі, ліВQруч, звисока 
Г СІІрQСТа, ЗОВСЇМ, Ні\І)іВНО 
д Н;!Взнак, НадВQРі, ЗgОДНО 

30. Установіть відповідність. 

Прислівник 

1 власноруч 
2 11оруч 

Т11умачен11Я 

А· комфортно 
Б близько 

АБ в r д 

З зручно 
4 нашвидкуруч 

В самостійно 
r поспіхом 

Д незалежно 

1 
2 
3 
4 
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СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ ТА ВИГУК 

ПРИЙМЕННИК 

Прийменник - службова частина мови, яка виражає залежність імен
ника, займенника, числівника від інших слів у словосполученні й речен
ні: трави в росі, узюи без 11озволу. 

Групи прийменників за походженням 

Непохідні (первинні) Похідні (вторинні) 

прийменники, утворені скла- утворt>ніпоєднан- утворt>ні пере-

які не походять данням двох чи ням іменникін та ходом слів ін-

від інших частин кількох непохід- прислівників з ших частин мо-

мови них прийменни- непохідними ви в приймен-

ків прийменниками ники 

у, на, до, з, без, задля. поміж, під час, назустріч, близько, кінець, 
для з-за відповідно до шляхом 

Групи прийменників за будовою 

Прості 
Складні (пишуться разом, з першою Складені 

частиною з-, Із· - через дефіс) (пишуться окремо) 

бе3, до, по, :1-ІJад, попід, понад, aapai.Ju у зв'язку з, згідно з, на чилі 
близько 

Зв'язок прийменника з непрямими відмінками іменника 

Прийменники вжинаються з іменниками в усіх відмінках, крім на.1ив

ноrо :га кличного. Форма місцевого відмінка завжди виступає з приймен

ником (у комп'ютері, на моніторі), інші відмінкові форми можуть бути з 
прийменниками чи без них. 

Прийменники Відмінки Приклад~.t 

без, біля, до, з·за, родовий беа допомоги, до лісу, 
з·під, проти, cepeiJ з-за обрію, серед міста 

назустріч, напереріз, давальний назустріч долі, 11апере-
штереІdр, усупереч, кір батькові, усупереч 
навзdоlіН теоріf 

наіJ, пііJ, перед, поза знахідний, орудний над усе, під листя, оод 
усім, під спнцем 

133 



Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Продовження табл. 

Прийменники Відмінки Приклади 

на, 06, о, по знахідний, місцевий на роботу, об землю, 
иа иебі, о першій юдині 

-з (із, зі), між, за ро;ю1щй, знахі,'!ний, з дерева, з дерево 
орудний (заввишІШ), з деревом 

1J (в) родовий, :шахі,1ний, у тебе, у кнutу, 
місцевий у повісті 

СК.ІІадНі випадки вживанни прийменників 

-· 
Прийменник Приклад уживання 

відповідно до відповідно до постанови 

дЛJІ книга для записів 
:~асоби для очищення повітря 
заходи для подолання наслідків повені 
комісія для вивчення проблеми 

до брати оо уваги 
їхати .до Львова 

з довідатися з книжок 

ЗШlіК з економіки 
допомогти з власної ініціативи 

заступник днректора з господарської частини 

відсутній з поважної причини 

за виконати за алгоритмом 

за згодою сторін 

поїхати за вл;~сн11м бажанням 
виконати за vевних обставин 
рухатися за вітром 

проживати за адресою 

звернутися за телефоном 
готувати за рецептом 

зупинитися за два кроки 

бухгалтер за спеці;~льністю 

згідно з згідно з наказом 

з-за (із-за) виглядати з-за хмари 
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Продоsження табл. 

Прийменник Приклад уживання 

ШІ вишити на прохання 

вступити на захист 

називати на ім'я 
покласти на свої місця 

зробити на користь 
надісла1·и на адресу 

хворіти на грип 

по наказ rю Пмназії 

ходити по молоко 

виплатити по сто гривень 

чергувати 110 школі 
різьбити no дереву 

у прийшов 11 справі 
передати 11 сr1адок 
11 напрямку лісу 
11буднідні 

"єре3 пропустити~ хворобу 

Бе3приііменникові їхати автобусом 
конструкції надіслати поштою 

спускатися сходами 

деякою мірою 

СПОЛУЧНИК 

Сполучник - службова частина мови, яка вживається для сполучен

ня однорідних членів речення або частин складною речення і виражає 

смислові зв'язки між ними (~@стогне Дніпр широкий. СОловей не 

співає,~їжі вже не має). 

Групи сІІОJІУЧНИКЇІІ з& значенням 

СурІІДНІ (з'F.дНуІОть однорідні члени ПІдрt1днІ (поєднують головну та 

речення або частини залВJІСну частини 

складносурядного речення) складнопідрядного речення) 

єднальні: 
причинові: бо, llWMl/ що, "І!JН3 111е що, 
оскіл•ки, 11 зв '1ІЗК!І з .uм що 

і, й, ІІЮ (і), і ... і, ні ... ні, ані".ані, 
часові: коли, lfli.Jiьxи, JІJC, щойно, мд-

11$ •іл•ки ... а й 
sє, •к ІfІільки, nk.JUІ •ою •к 
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llродов-ж:ення табл. 

Сурядні (з'єднують однорідні члени Підрядні (поєднують головну та 
речення або Частини залежну частини 

складносурядного речення) складнопідрядного речення) 

протиставні: 
умовні: якщо, шсби, як, аби, коли, 
коли б, якщо ... то 

а, але, та (але), зате, проте, 
мети: щоб, аби, для тоzо щоб, ;i тим однак 
щоб 

/{оттустові: хоч, хоча, дарма що, не-
зважаючи на те що, хай, нехай 

ро:щілові: 
порівняльні: як, мов, наче, пеначе, 

або, чи, хоч, або ... або, чи ... чи, 
немов, ніби, немовбипю 

хоч .•• хоч, то ... то, з'ясувальні: що, щоб, як 
чи то ... чи то, не пю ... не то 

міри та ступеня: аж, що аж, що й 

иаелідко6і: так що 

Групи сполучників за будовою 

---

Прості 
Складні Схладені 

(пиwуться завжди разом) (пишуться завжди охремо) 

і, й, а, а...11е, та, чи, якби (як +би), щоб тому що, дарма що, 
бо, ЯІС, коли, ХОЧ (що+ б), зате (за+ те), для тОlО ЩОО, 

немов (не +мов) тшr:що 

Групи сполучників аа вживанням 

Одиничні Повторювані- Парні 

а, але, зате, проте, і ... і, ні ... ні, або .•. або, хоч ... але, не тільки ... а й, 
однак,бо,коли(І<а- то ... то, не то ... не то як ... так і, якби ... то й 
раюсь, мучуся, аде не (Л-fісяць ... то tшpuнafJ, (Як дбаєш, так і маt-ш). 
каюсь). то псшю11ав). 
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Tpt>(ia ві;1різняти сполучники від о.1но:шучних з ними 1ювнозначних 
слів і:с1 прийменниками а(ю частками, які пишуться окремо. 

Сполучники Однозвучні слова 

• не мають лексичного значення • мають лексичне значення 

• н~ є членами речення • є членами речення 

• не нідповідають на питання • :відповідають на питання 
-~----

• можна :-~амінити сполучнико~1- • не можна замінити сполучннком-
синонімом синонімом 

! 

' 
• здебі.1ьшоrо не наголошуються • на 11овнозначне с.1шю падає нarnлor 

·-
проте, зате (=але, однак) про те, за те 

(прийменник іа :1айменником) 

Землю омив рясний дощ, проте не Н думаю про те, до якого університету 
приніс прІ)ха.юііu. вступати. 

Як би (прислівник з часткою), 
·-

якбu, якщ6 (=коли б) 
як що (;1аі1меН!!ИК з чапкою) 

Н1;бu ви вчились так, як mрР.ба, Нк би ти не ЗН(JR багато, а 61.Льше за 

то й .мудрість би була своя. -"'·"•-•ш j 
щоб (=аби) щ6 б (.займенник і:1 ча~ гко~ 

П(об руки вміли, треба працюва- П(о б не трапилося, усе JоІUне 
fflU ІОЛОООЮ. 
--~-~---

Зауважте! Ра:щм 1шшуrься с1юлучники мовби. nе.1ювби, не~11овбито, 
нібито, притому, причом_ц і подібні. 

Через дефіс пишуться сполучники тuм-тD, отож-то, тільки-но, 

тому-то. 

ЧАСТКА 

Частка - службова частина мови, яка надає реченню чи окремим йо
го членам відтінків значеню1 або с.1угує для творення певних граматич
них форм. 

Групи часток за значенням і вживаННJІм 

г-

Група Рол~ у мовленні Приклади 

"-

Формотворчі утворюють форми дієслів: 

• умов1юго сrюсобу би, б 
· • нака:ювого способу хай, нехай 
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Продовження табл. 

Група Роль у мовленні При11:11еди 

Заперечні передюотьзаперечення не, ні, ані 

Модальні уживаються для 

• оформлення запитання чи, хіба, невже 
• ствердження думки еге, атож, так, аякже 

• підсилення думки Rк, та, що за, що то 

• виділення окремих слів і навіть, тількu, хоч, хоча б, 
підсилення їхнього ли~це,лиUtЄНь,а:ж:,:ж:е,та-

значення ки, уже, собі 
• вказівки на предмет, дію, от, це, то, ото, он, ген 

місце 

• вказівки 11а кількість прибли:то, майже, мало 
не, трохи не, чи не 

• спонукання до діі юді, бодай, -бо, -но, ну 

Правопис часток 

Спосіб 
Умова При11:11еди 

написання 

частки а6и, ані, де, чи, чим, що, RК: абиякuй, анісrdльки, 
у складі будь-якої частини мови чи,11дуж, щосили 

Разом 
частки би, 6, же, :ж:, то, що в складі мовби, нібито, аякже, 
сполучників або інших часток абошр 

частка -cR (-е&) у зворотних дієсловах купаєтьсSІ, вююнuщ;ь, 

і в складі займенників і прислівників "ались, "ОlОСЬ 

частки -60, -но, -то, -от, -maКJt, чекай-но, тому-то, 
що стоять безпосередньо після слова, знайшов-таки 

якого стосуються (але та"и знайшов, 

Через усе ж таки) 

дефіс 
частки к:tl31Ul-, хтозна-, бозна-, будь-, ка1Н12-хmо, бозна-ча-
-небуіІь, я І<і сrааи. префіксами або му, хто-небудь 
суфіксами в прислівниках і займенниках 

формотворчі частю1 хотіІІося 6, 
нехай готує 

Окремо 
частки, що надають словам смислових аж, ж, саме, ще, хоч 

чи емоційних відтінків 
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Продовження табл. 

частки у сполуках слів (здебільшого поки що, навряд чи, 
в сполучних словах) дарма що, що за, 

щождо 
~ 

ВИГУК 

Виrук - особлива незмінна частина мови, що виражає почуття і во
левиявлення, не називаючи їх (ой, ах, гей, ну, ого-го, а.лJЮ, гайіJа тощо). 
Вигук не належить ані до самостійних, ані до службових частин мови. 

Групи вигуків 
-

непохі11ні (утворені з одноrо або о! ого! ех! г.м! 

За походженням 
кількох звуків) 

похідні (утворені від інrnих час- жах! отакої! 
тин мови) прощавай! 

емоційні (передають почутrя, Боже мій! еге! 
емоції, переживання) 

волевиявлення (виражають спо- годі! геть! 

За значенням нукання до певно! діі) алло/марш! 

мовного етикету (виражають привіт! бувайте! 
привітання, щющання, подяку, перептюшую! 
вибачення тощо) будь ласка! 

Знукона, лідувальні окремий вид слів, що іх умовно ку-ку/ ш-ш-ш! 
слова зараховують до вигуків ( відтно- дзень-дзеиь! 

рюють тлоси істот і шуми) 

1. Усі прийменники написано правильно.в рмдку 

А з метою, з-над, наприкінці, з-перед 
Б у продовж, повсред, упоперек, з-під 
в з-ттоміж, у зв'язку з, з-ттоза, підчас 
r по-від, за винятком, із-:jа, поруч 

д позаду, на 11ерекір, поза, навколо 

2. Усі прийменники написано правильно в рядку 

А відповідно до, щодо, за-для, позаду 
Б з-посеред, окрім, під-кінець, заради 
в у rалузі, за в1шятком, з-під, навпроти 
r на зустріч, з1ідно з, всупереч, поміж 

д не зважаючи па, попри. з-поза, услід 
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3. Прийменник є в кожному реченні, ОКРІМ 

А Між горами старий Дніпро, неначе в молоці дитина. 
Б Не можна любити народів других, якщо ти не любиш Вкраїну. 
В Батьківщина починається для людини зі шматка неба. 
Г Люди з красивими душами не здатні на підлість. 
Д Як хороше радіти без причини, коли на місто сутінь онада. 

4. Прийменник с в кожному реченні, ОКРІМ 

А Без праці не проживеш. 
Б Друзі пізнаються в біді. 
В Не гріє сонце на чужині. 
Г Як 1·укнеш, так і відгукиеться. 
Д Час за гроші не зможеш купити. 

5. Приймениик виділено в реченні 

А Лунає неrюдалік пісня сили. краси. 
Б Назустріч здіймалося місто в бронзі. 
В Напередод11і всю ніч іпюв лапатий сніг. 
Г Козаки 11авколо фоµтеці копали шанці. 
Д Десь поблизу виводив свою пісню соловей. 

6. Прийменник нилілено в рРченні 

А Навколо - ворогів закрадливість лукава. 
Б Ой зійди, зійди, ясен місяцю, як млиновf;'С коло. 
В Кипариси од ночі і до ранку все шумлять і шумлять навкруги. 
Г Той ніколи не доскочить слави, хто задл.я неї на землі живе. 
Д Мовчать церкви, мовчить ба:.~ар, і лиш кричать круго,ч плакати. 

7. Правильно вжито прийменник в обох варіантах рядка 

А відпочити після обіду (по обіді) 
Б організувати з ініціативи (по ініціативі) 
В надіслати на вимогу (110 вимозі) 
Г міліція у справах неповнолітніх (по справам) 
Д за романом Олеся Гончара (по роману) 

8. Помилково вжито прийменник у варіанті 

А заходьмо по двоє 
Б нака;J по коледжу 
В розпис по дереву 
f СХОДіТЬ !!О МОЛОКО 
Д наІ{ішли по адресі 
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9. Помилково вжито прийменник у варіанrі 

А іти за морозивом 
Б нисати за зразком 
В твір за картиною 
Г економіст за фахом 
Д за взаємною зrодою 

10. Помилково вжито прийменник у варіанті 
А на думку науковців 
Б виступити на захист 
В спілкуватися на суржику 
r надіслати на адресу 
Д відrукнутися на запит 

11. Граматично прави.1ьно побудовано словосполучення . 
А змагання по настільному тенісу 
Б при сприянні міністерства 
В звернутися по допомоrу 
r пропустити із-за хвороби 
Д розмовляє на анrлійській мові 

12. Граматично прав11льно побудовано словосполучення 

А звернутися по питанню 
Б забути із-за неуважності 
В в.иконати па вимогу 
Г uідповідно з наказом 
Д хворіти пневмонією 

13. Граматиqно правильно побудова~ю словосполучення 

А заступник по виховній роботі 
Б повертатися на тролейбусі 
В викликати по прізвищу 
r розсістися по своїх місцях 
Д виконати на замовлення 

14. Граматиq1ю правильно побудовано словосполуче.ння 

А на протязі кварталу 
Б конспект но зоології 
в зrідно ДО ПОС1dНОІ!И 
Г перекладати чеською 
Д отримати по адресу 

141 



Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

15. Граматично правильно побудовано словосnолучення 
А погодитися при умовах 
Б виконати за бажанням 
В чекати біля двох годин 
f СКОJІОГ ПО спеціальності 
Д спізнитися із-за неrоди 

16. Частки НЕМАЄ в реченні 
А Розум за гроші не купиш. 
Б ЛунаІ(Ль люuе пісні солов'їні. 
В Тече вода із-за гаю та повід горою. 
f Нехай квітне nланета чистотою. 
Д Тільки з юних літ мені відкрилась nравда. 

17. Частки НЕМАЄ в реченні 
А Правда таки переможе. 
Б Пішов би я в Україну. 
В Майже тиждень не було дощу. 
r я буду крі.зь сльози сміятись. 
Д От де. люди, наша слава. 

18. Частки НЕМАЄ в реченні 
А Не вмираt: душа наша. 
Б Зосталася тільки надія одна. 
В Ліси наче світилися наскрізь_ 
f Скромність - це любов до людей. 
Д Живемо ми на одній Землі! 

19. Через дефіс треба писати всі частки рядка 
А будь/як, отак/то; бозна/скіль·ки 
Б все/ж/т<~ки, такий/от, каана/що 
В невже/таки, тільки/що, годі/бо 
f ані/хто, як/небудь, казна/чому 
Д скажи/по, 1110/року, будь/чому 

20. Через дефіс треба писати всі частки рядка 
А будь/хто, якби/то, що/не/день 
Б казна/коли, аби/кого, хтозна/що 
В чого/небудь, як/то, де/котрий 
r будь/як, що/небудь, зумів/таки 
Д от/так,будь/кому,хтозна/як 
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21. Через дефіс треба писати всі частки рядка 
А навряд/чи, тут/таки, ка.>на/де 
Б де/коли,правда/бо,будь/чого 
В які/ж/бо, колись/то, що/небудь 
Г отак/бо, скажи/но, будь/звідки 
Д отож/бо, ну/бо, таки/прийшов 

22. Правила правопису частки порушено в реченні 
А На те й лихо, щоб з тим лихом битись. 
Б Отаке то на сім с11іті роблять людям люди. 
В Степаночку, голубчику, чого-бо ти плачеш? 
Г Ти б не хотів, щоб день уже скінчився? 
Д І знову думать 3аходивсь про те ж таки, що й вчора. 

23. Правила правопису частки порушено в реченні 
А А серце таки рветься до кращого життя. 
Б О, якби-то листя, листя не жовтіло." 
В А він коня поганяє, ніби-то й не бачить. 
Г ~що ж то за краса!• - шепотять дівчата. 
Д Книжечки мережаю та начиняю-таки віршами. 

24. Через дефіс треба писати всі частки рядка 
А дарма/що, іди/но, будь/коли 
Б таки/так, тільки/но, будь/як 
В все/таЮІ, так/от, аби/що 
r отакий/то,як/небудь,казна/що 
Д хтозна/де, хіба/що, будь/коли 

25. Правила правопису частки порушено в реченні 
А Щастя не шукають, а таки 3добувають. 
Б І все-таки нелегко буть собою! 
В Я хотіла б людям для підмоги у кожну мить подати голос свій! 
Г О, якби-то я міг повернути неnовторную юність мою. 

Д Щей для тебе, дівчино, троянди весни розцвітуть. 

26. Виділене слово є сполучником і його треба писати разом у реченні 
А Треба дзвінкий голос мати, що/б гарно співати. 
Б Ми не розлучимось 3 тобою, що/б не сталось. 
В Повідомили про/те, що зустріч відбудеться завтра. 
Г Наша пісня - то/ж душа народу, його сила і моrуть. 

Д Вибач мені, брате, за/те, що спізнився з допомогою. 
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27. Виділене ~:дово є сполучником і його треба писати разом у реченні 

А Що/б улітку не вродил(), те :щмою не завадить. 
Б Що/б не трапилося - fі:ть людиною. 
В Що/6 там не кричало. біжи й не оглю(айся. 
r Що/б не робив ~ роби добре. 
Д Що/б жить - ні в кого права не питаюсь! 

28. Виділене слово є сполучником і його треба писати разом у реченні 

А Як/би ти не знав багато, а більше :ia всіх не знатимеш. 
Б llpo що/б не писав поет, він завжди пише про людину. 
В Я поважаю тебе аа/те, що ти завЖJІИ І{Отримусш слова. 
Г Я мушу книжки читати, що/б очі мої не осліпли. 
Д Як/би не тис мороз, а В!'сна буде. 

29. Виділену сполуку треба писати окремо в реченні 

А Як/би там не було, а комусь належало це перевірити. 
Б Як/би було десять рук, усім би робота знайшлась. 
В Як/би ви знали, паничі, як люди плачуть живучи. 
Г Як/би відали ви, які славні були ті суворі. :iaкpyчeiri хлопці. 
Д Як/би не було зими, за кожух не дбали б ми. 

ЗО. Вигук виділено у варіанті 

А Бувай здоров, ()рлючР1 Кланяйся від нас своему І!ОМу. 
Б Як тебе не любити, Києве .'ІІій! 
В Ви чуєте, ~:кі.~ьки вошю в нашій :11ові! 
Г Оиде балочка весела, в ній Х(Jр(}Ші, красні села. 
Д Хай шумить єдиним світлим шумом синій Дніпр і срібноводна 

Вісла. 

ЗАГАЛЬНА МОРФОЛОГІЯ 

1. З'ясуйте, якою частиною мови є кожне а видідених слів (цнфра в 
дужках по:JНачаt:: наступне слово). · 

Я хочу. щоб цвіла (t)край шляху квітка, і гула над нею (2)працьови-
та бджола, (З)і жайворон співав у високій (4)блтситі. 
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2. З'ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів (цифра в 
дужках назначає наступне слово). 

(1)Чи знаєте ви, (2)що украІнський віночок -- не просто краса, а й 
оберіг, бо в ньому (З)є (4)така чаклунська сила, що біль знімає. 

А прикметник 
Б займенник 
В дієслово 
r сполучник 
Д частка 

АБ 

1 
2 
з 

4 

в r д 

З. З'ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділеюtх слів (цифра в 
дужках позначає наступне слово). 

Вітчизна твоя починається з пісні, (і)що мати співа, і з тою; на що 
(2)споконвіку ніхто (З)не (4)відниtе права. 

А займенник 
Б дієслово 
В прислівник 
r сполучник 
Д частка 

t 
2 
з 

4 

АБ в r д 

4. З'ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів (цифра в 
дужках позначає наступне слово). 

Нема тих грошей, якими ( 1 )можна 6 заплатити за людський розум і 
людське серце (2)навіть тоді, коли хтось думає, (З)що у світі все купу
ється і (4)все продається. 

А іменник АБ в r д 
Б займенник t 
в прислівник 
r сполучник 

д частка 

2 
3 
4 

5. З'ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів (цифра в 
дужках позначає наступне слово). 

Якщо (і)своюземлюти любитимеш, жар душі (2)віддавши їй (З)спов-
на, якщо в праці (4)щирим серцем грітимеш, то тебе пригріє і вона. 

А прикметпик 
Б займенник 
В дієприкметник (форма дієслова) 
r дієприслівник (форма дієслова) 
Д прислівник 

1 
2 
3 

4 

АБ в r д 
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6. З'ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів (цифра в 
дужках по3начає наступне слово). 

Є дуже (1 )ба~ато людей, (2)які читають (3)лише для того, ( 4)що6 не 
думати. 

А 3аймешшк 

Б числівник 

В прислівник 
r сполучник 
Д частка 

1 
2 
3 
4 

АБ в r д 

7. .З'ясуйте, якою чж·тиною мони є кожне з виді.1ених слів (цифра в 
дужках позначає наступне слово). 

Tyr завжди квітнуп. мальви і жоржина, ту~ ( 1 )серед цвіту золота бджо-
ла, (2)mym юності (3)замріяна стежина, (4)що вабить за околиці села. 

А займенник 
Б дієприкметник (форма дієслова) 
В прислівник 
r прийменник 
д сполучник 

Afi в r 
1 
2 
3 
4 

д 

8. З'ясуйте, якою частиною мови є кожне 3 виділених слів (цифра в 
дужках позначає наступне слово). 

(1)Тепліше стає на серці, коли бачиш: ти не цілком (2)одииокий на 
світі; (3)є добрі люди, (4)що дбають про тебе. 

А прикметник АБ в r д 
Б займенник 1 
в дієслово 2 
r прислівник 3 
д с11олучник 4 

9. З'ясуйте, якою частиною мови є кожне 3 виділених слів (цифра в 
дужках позначає наступне слово). ' 

Українці мають усі підстави пишатися тим, що (t)іХпя Батьківщина 

не раз переживала дні сили (2)і слави, мала (3)справді легендарних геро
їв, мужньо переносила найважчі випробування, коли гинули не (4)сотні 
й тисячі, а мільйони її ;~очок і синів. 
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10. З'ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів (1~ифра в 
дужках позначає наступне слово). 

Рано на світанні в полі, (1)десь між (2)ряда.ми високих курганів, на 
(З)вибито.uу тьмою ніг і копит шляху, почувся (4)1духий шум. 

А іменник 
Б прикметник 
В займенник 
r дієприкметник (форма дієслова) 
Д прислівник 

АБ 

t 
2 
3 
4 

в r д 

11. З'ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів (цифра в 
дужках пшначає наетупне слово). 

(1)Пертрошую, історія України та (2)fі'культури (З)більш цензуро
вана, (4)як шшисана. 

А займенник АБ вr д 

Б прислівник 1 
в сполучник 2 
r частка 

д вигук 
3 
4 

12. З'ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів (цифра в 
дужках позна•1ає наступне слово). 

Робінзон створював з (1)Іtічоzо ·_ і створив світ. (2)Ма11і.лов бачив 
ідеал у хмарах - і жив, провалюючись у (З)неосяжне свинство. Запитай
мо себе: ( 4 )на кою ми більше схожі? 

А іменник 
Б прикметник 
В займенник 
r дієпр1-1кметник (форма дієслова) 
Д прийменник 

1 
2 
3 
4 

АБ в r д 
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СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІSІ 

Cmrruкcиc - рОЗі\іJІ гр<1матики, який вивчш; будову й граматичне зна
чення с;ювос1юлучень і речень. 

Пунктуація розділ науки про мову, що вивчає правила вживання 
ро;щілових знаків у реченні. 

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ 

Слщюсполучешrn - це сиtпакси•ша оди11ю1я, у"Іворсна поєднанням 
двох або бL'Іьше повнозначних слів нз О('.Нові підрядного зв'язку (одне із 
слів у ньому є головн11м, а інші гр<1матич1ю залежні від нього): читати 
(що?) новелу; пишатш~ (ким?) братпо.'4: пиш11ий (який?) сад. 

Не вважаються словосполученнями: 
а) поєднання службового слова (прийменника, спо:1учника, частки) 

з повнозначним: навколо озера, якби 11роспівав. tіля тебе, ідіть же; 
6) скла;,сні форми майбутнього часу: буду писати (писати.чу), буде

.'40 пдавати (1и1аватuмемо); складені форми вищого й найвищого ступе
нів порівняння прикметників і прислівників: більш вибагливий, найменш 
успішиий, .'4енш упев11ено, 1шйбільш урочисто; 

n) фра:іР.ологі:~ми: не в тім 'я битий, ловити гав, ахіллесова п'ята; 
г) підмет з присудком: соловей співаf, минають диі; 
r) сполуки слів i:i сурядним :~в'я:~ком (0;1норідні члени): небо і :Jемля, 

батьrru і діти, не друl., а воро1. 
За будовою словосполучення поділяються па прості (вони склада

ються з двох повнозначних слів: стиzлі вишні, вира:то читати, іти з 

батьком) і складні (до складу входить більше ніж І\ІJа новнозначНІfХ сло
ва: слухати ці1швJ1 леІL'ЦіЮ, стараини lотувати піцу). 

ЗауtJажтє! Типовими помидками в будові словосполучень є такі: 

Неnрввн11~.но Прввн11~.но 

три хлопця три хлопці (числівники дtJa, три, 'ЧОmири нживаюгься 
;з іменниками у qюрмі н;i;шuнoru відмінка множини) 

бити по вікнам бити по вікнах (іменники у формі місцевого відмінка 
rлід ужишпи i:i .1акіНЧРННЯМ -ах (-юr) 
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Продовження табл. 

Неnрааиnьно Прааиnьно 

перетворитися в тополю перетворитися: на тополю 

вищий брата вищий за брата, вищий від брата 

знущатися над кимсь знущатися з когось 

хворіти віспою хворіти на віспу 

не чути промову не чути промови 

дякувати брата дяку11ати братові 

1. Лише словосполучення навt>деио в рядку 

А наперекір волі, швидко про•rитаний, ту1Юуватися про брата 
Б знайдена книжка, не тільки сумління, промінь сонця 
В будуть '!Итати, мрія про літо, иайбільш успішиий 
Г у присмерках иочі, дуже швидко, до п'ятої ранку 
Д відповідно до положення, дарувати квіти, досі не прочитаний 

2. Лише словосполучення наведено в рядку 

А цікавий за змістом, навколо причалу, іти назустріч 
Б так швидко, шукати вихід, лебедина пісня 
В шалений ус11іх, уже перемі1·, оригінальний за формою 
Г ще не знайдений, упродовж години, дотримати слова 
Д у лівій руці, наступас піч, березовий гай 

З. Лише словосполучення наведено в рядку 

А .залюблений у світ, давним-давно, припорошений снігом 
Б · яскрана зірка, крізь двері, очолений братом 
В дуже сумлінний, варити •1ай, найменш привабливий 
Г далекий Сибір, освітлений шлях, посеред літа 
Д та дорога, занобігати хворобі, ноза жодним.сумнівом 

4. Лише словосполучення наведено в рядку 

А рушИти спроквола, навколо будинку, літній вірпочинок. 
Б ночаток іспитів, на,йбільш ндаЛо, захонлення гравюрою 

В надто 11рискінл11вий, череJ океан, побувати в ropax 
Г кава J молоком, поворот ліворуч, озиратися навколо 
Д лист від брата, роздуми про майбутнє. будемо співати 
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5. Лише сJІuвuсполучення наведено в рядку 

А зіграти внічию, уникати фальш!. найбільш авторитетний 
Б духовні витоки, кадити фіміам. перечитувати поезію 
В оригінальний у поглядах, напроти сіней, бачити уві сні 
f соня1;1ний промінь, незважаючи на холод, рік за роком 

Д зібратися на відпочинок, біпи назустріч, особливо яскраоо 

6. Простим за будовою є словосполучення 

А проводити відповідно до положе11ня 

Б інструкція для складання кошторису 

В агент у справах продажу 
r усе добре обмірковувати 
Д мандрувати містами Європи 

7. Складним за будовою є словосполучення 

А спробувати перейти рубікон 
Б буду переглядати кінофільм 
В навколо нового корпусу 
r найбільш продуктивна праця 
Д засвоїти новий матеріал 

8. Потребу(; редагування слnвосполучення 

А кліпати очима 
Б кілька сосон 

В ходити по горам 
r два фахівці 
Д у зеленому пальті 

9. Потребує редагування слnвосполучення 

А через сім днів 
Б три олівці 

В чекати в метро 
r вибачити мене 
Д навчатися музики 

10. Пnтребує редагування словосполученнн 
А згідно новому закону 
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11. Потребує редагування словосполучення 
А дорожчий золота 
6 перетворити на пустелю 
В через несприятливу погоду 
Г наказ по школі 
Д дякувати вам 

12. НЕ ПОТРЕНУЄ редагування словосполучення 
А знущатися над слабкішим 
6 хворіти rрипом 
В у повній мірі 
г новою будинка 
Д додержувати чистоти 

ГОЛОВНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ 

Підмет - головний член речення, що називає предмет або поняття й 
відповідає на питання хто? що? За будовою підметR поділяються на 
прості (виражені одним словом) і складені (виражені кількома словами): 
Вітри з розюиу поламали скрипку (Л. Костенко). Багато літ переверну
лось, води чимало утекло (Т. Шевченко). 

Способи вираження 
Приклади 

підмета 

іменник Шщ~шuна важко віддШ3 моди (Л. Косrенко). 

займенник Iof$. безперервно стягає поля, сей інозеиних заводить 
тецт (Г. Сковорода). 

інша частина Старий [ прию1стник] підбадьорював СВQЇХ: дітей енер-
мови в значенні lійн.v.ми tшгуІШМU (О. Гончар). З хвили~ш ІШхвwшну 
іменника можуть бути поражті [дієприкметник] (Ю. Збанаць-

кий). У беJШкій сбітлІЩі за сто.лам сиділоl!ШО§ [числів-
ник] (Ю. Мушкетик). Це ~добре» [црисліnник) прозву-
чало тепер м'юrо (Ірина ВL1ьде). 

інфінітив Жшr.ш. - це не ЗlillЧU1llЬ тількlІ брати, а й давати (Д. Ткач). 

словосполучення, Серпеиь ;-~Іt с.щестши довгі иташ (М. Рильсь1.ий). 
що узгоджується Порівняйте: Батько з &чкою вийшли ип балкrт. 
з присудком Батько з дочкою~ Ніl ба~ 
у множині 

словосполучення Нехай кожЄ'ІІ із пас піз11ає себе (Ю. Мушкетик). 
R ДВОХ Усі ми пратемо миру (З 1азети). 
:Jайменників ·-
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Продовженн.я табл. 

Способи вираження 
Прикnади 

nідмета 

словосполучення Міл_ьярди вір зариті у чорнозем, мі.ль.ярди щ~сть розві-
з кількісним яні у прах (В. Симоненко), 
значенням 

фразеологізм Бити байдиru - улюблена справа ледарів. 

складна власна "Так н;хmо не №хав• - яскравий зразок інтимної ліри -
назва ru. Ані}оій С~wенович .зrті.знюєт"ся. 

Зауважте! Щоб не rюмилитись у ви:щачеині підмета, потрібно ста~щ
тн до нього полвійне питання :~.що? що' 'ІИ кого? що? Наприклал: Ct'пnpi 
подарували noлw!Ji ~11.іт.1,1,. Поларували не хто? що?. а кого? що? У цьому ре
ченні іменник «квіти;. вш:1·упає в ро.'Іі додатка, а не підмета. Порівняйте: 
На підвіконні у ва.~і - 1юльо11і квіти. 

Присудок -- головний член речення, що називає дію, стан або змінну 
ознаку діяча й відповідає на питання що робить предмет? що :J ним ро
биться? у якому він стані? який він е? хто або що він е? 3а будшюю -
розрі;:~няють простий і складений пrисудок. 

Простий дієслівний приС)·док може виражатися дієсювом а6о фра
~еодоrізмом: ~ травинку, і тваринку, і сонце завтрашнього дuя 
(Л. Костенко). Важко .J ІШnружеuня.м dихає кіuь. він вибивається з оrтанніх 

.!iJ!;f;, (0. Донченко). -

Зауважте! Простим дісслівним присудком вважаються аналіти<Jні 
форми дієслів майбутиьоrо часу: ~ вишні, акації й клени так при
ІJітно, ШЕWЮ шуміть (В. Сосюра). 

Сuадений присудок буває дієслівним та іменним. 

Тиn присудка Спосіб вираження Приклади 

Складений допоміжне дієслово + інфінітив: Яким воmе.м сnQкупіувати 
дієслівний допоміжним дієсловом найчас- ~ >.ронічну укратську 

тіше бувають такі с.:-юва: почина- роту?! (Л. Костенко). 
ти, продовжувати, закіFІчувати Яменшзавсе~ 
(фазове дієслово); ~огти, хоті- птюповід-цватпи J1шшіJуш-
ти, мусити, ~ати, пробувати, ність {М. Ри.:тьський). 
на.~ірuтися,уміти (вираження Жваво, з юнацькою еж>ргі-
волевиявлення); певен, зzодеп, єю :ю.хоmівС.ІІ Семен ста-
ладен, рад (короткі форми при- вити хату (м. Коцюбин-
кметників) ський). 
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Продовження табл. 

Тип присудка Спосіб вираженнfІ Приклади 

Я для вас рад жити (І. Фран-
ко). Сократ почав пgомооляти 

знооу (Ю. Мушкетик). 

\к:1адсний ді~слово-:>в'я3Кd - іменна Брат став ди.JаЙІІ!!JШ..Іt. 
і),Іенниіі частина: У нас fiJш дід дуже схожий на 

- мkслова-:ш'язки· бути, Бога (О. Довженко). 
являти, становити, спшва- Каvтинка.'оІи старих дипщчих 
ти, робитися, назшзатися. 
вважатися і под. 

книг зdт;mь(я дадеч (М. Риль-

-· iMeJlllQW 'Іі!СПШО!Q мuже 
ський). 

бути і),1енна частина мови. 
тобто іменник, прикметник, 
3аЙменtІИк або числівник у 
формі називного чи ору:~;но-

го відмінка, а ще · діє при-

кметник 

Зауважте{ Дієслово-зв'я:жу у формі теперішнього часу часто про
пускають (на її місці здебільшого ставиться тире): Здоров'я - всьому 
Шl!.О.Ш(Нар. тв.). 

Зауважте! Не вщtжаються складеним дієслівним присудком два 
граматично пов'язаних дієслова, якщо кожне 3 них означає окрему дію і 
виконуються ці дії в різний час: 5шшsш. иіJшш ІШСШ/1U.. Батько спочатку 
пішов, а лише 11отім почав nиконувати настуrшу дію - косити.. Отже, сло

во пішов у цьому реченні -- простий дієслівний присудок, а косити - об
ставина мети (з якою ),lетою пішов?). 

1. Прuстий підмет ужито в реченні 

А Чумацький Шлях освічус дорогу від Криму до Києва. 
Б Крізь щілину пробивається кілька С()нячних променів. 
В Кілька парубків скочило до танцю, 110тягши за собою дівчат. 
Г Оця реальна мить вже ::~автра буде спомином. 
Д Стежкою набщ1жалися дві молодиці. 

2. Простий підмет ужито в реченні 

А Хвилею ~1е;1еною здjймасться навесні Батиєва гора. 
Б П'ятірка сивих плотарів сиділа в тінях яворів. 
В Тут ми з Піратом і кинулись до моркви. 
r Усі ми прагнемо красу природи осягнуть. 
Д Багряне сонце сутінню лісною у просвіт хмар пока.>ує кіпа. 
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З. Простий підмет ужито в реченні 

А Твоє життя - то зорі світанкові, то сонце у неrоду, дощ у спеку. 
Б Десятки шкіл розпочали навчальний рік у нових приміщеннях. 
В Кожен з нас любов свою зберіг від зради, від зневаги і від смерrі. 
f Чорне море омиває Кримський півострів. 

Д Ой три шляхи широкії докупи зійш.Лися. 

4. Підмет вираженu неозначеною формою дієслова в реченні 

А Визволені не можуть забути своїх визволителів. 
Б Усмішкою дитячої фортуни було для нас потрапити в той дім. 
В І залишився стояти дуб на злість усім вітрам і грозам. 
f Буде змушений упасти мертвим хижий птах. 

'д Починає світати за лісом червоною барвою. 

5. Підмет виражено неозначеною формою дієслова в реченні 

А Ми нічоrо спинити не в силі. 
Б Сідати за стайt1ю збирається сонце. 
В Намотати на вус·- означає добре запам'ятати. 
f Іти мені додому неблизький світ. 
Д Стати хліборобом радили мені з дитинства. 

6. Простий дієсJІівний присудок ужито в реченні 

А Море було безбарвне, аж чорне. 
Б Гірські печери ще затоплені водою. 
В Будуть тебе кликать у сади зелені хлопців чорночубих диво-на

речені. 

f lll,иpe кохання не вкрите серпанками. 
Д Грудневі дерева стоять голі. 

· 7. Простий дієслівний присудок ужито в реченні 

А Вести всі роботи з дотриманням графіка - :юлоте правило. 
Б Найбільша наша турбота - виробити спільні рекомендації. 
В Гарним був Київ цього свіжого осіннього ранку. '· 
f Передавати досвід молодим - найбільше щастя. 
Д О вісімнадцятій тридцять будь обов'язково вдома. 

8. Складений іменний присудок ужито в реченні 
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r А три покоління селянського дому вмістились на знімках старого 
;шьбому. 

Д Благословенна кожна мить жиrгя на цих всесвітніх косовиця11: 

смерті! 

9. Іменну 'Іасшну с~-:ладеного присудка виражено прикметником у реченні 

А У містах земля одягнена в камінь і залізо. 
Б Гомоніти з великим начап~-.ством було для мене втіхою. 
В У справед.пивих армій доля завжди прекрасна. 
r На гіллі рясному цвіт немов сі1іжинки. 
Д Горобці в ніску сипкому - ніби діти у ставку. 

10. Складений дієслівний присудок ужито в реченні 

А Ліс стояв розхристаний. спустошений і диюtй. 
Б Золоточубий вересен'ь прийшов позолотити дерева. 
В Життя стає радістю д11я кожного у рідному краю. 
r Хмари починають темніп1, стають синьо-чорні. 
Д Бояти~я смерті на світі не жити. 

11. Складений дін:лівний присудок ужито в реченні 

А Заміж вийти - не дощову погоду nересидіти. 
Б А 01>ь тепер будемо вечеряти всі ра:юм. 
В Любить людей мене навчила мати. 
r Мос серце нр:~гне буять на просторі! 
Д На дніпровській долині ромашка побита зів'яла. 

12. Однорідними підметами й присудками ускладнено речення 

А Селяни виходять на го1юди, поля, копають і висівають у землю на
сі 1шя. 

Б За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата. 
В Місто не знало спочинку ні вдень ні вночі, а гуркотіло, гомоніло, 

кинілu. 

r Лози, кручі, висип, ліс - усе блищить і сяє на сонці. 
Д Звитяги наші, муки і руїни бе-зсмертні будуть у її словах. 

· ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ 

Додаток - другорядний член речення, що означає предмет, на який 
спрямовано дію, і відповідає на питання ttoю? аюго? кому? ІІОМ!f? 1tmo? що? 
ким? чим? на ttoмy? на •ому?· Додаток найча1,'Тіше виражений іменником 
чи зай.менником, рідше - прикметником у значенні іменника чи інфініти
вом: Мохиатuй дж:міль із 6удюсів червоиих cnu.вtl€~-~ (М. Рильський). !f_q_q_ 
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'ftnlll ждуть обірвані мости (А. Малишк()). ЧУ.:ЖУМ не розбагатієш 
(Нар. тв.). JІ_1g§.ц_7}J._~_людей меие навчила мати (В. СимонсJІко). Додаток 
:шлежить нід присудка, рідше - від 11ідмета. Додаток може мати при со
бі означення; Співає ліс захриплими Qщ;q.му, веде за поmд стежечку .худу 
(Л. Костенко). ~-~------ ··-·--------··------- --

Обставина - другорядний член речення, }!Кий ук.а:.1ус на спосіб здій
снення дії, її якість або інтенсивні<.,"ТЬ, а також місце, час, причину, мету. умову, 
з якими пов'язана дія 'fИ вияв оопаю1. Обс ганина відпові;:~.аf· н<1111mшня як? 

яким 'ШНОМ? де? коли? з якою метою? чому? якою мірою? та ін. Обста
вина ЗЗЛf'.ЖИТЬ нід присудка і при собі може мати означення: І яttЩо впадеш 
ти J.І.q чужому шмt прийдуть з Украіни верби і тополі (В. Симоненко). 

об~~а може виражатися; 
а) прислівником: Ко11і !!JО:._Ч(j_Іf:.Q.Мчали полем (Ю. Мушкетик); 
б) дієприслівником: (}t;Ц.f!О'!Іів_щц_, 1(JІЄНU мріють про весняне листя 

(І. Коваль); 
н) дієприелівниковим зворотом: За хвилину діти з ~аласом вскочили у 

виноzрадиик, ІJІ!!!.ер_еJ)!Іf_qК}'!_Ц.~Ч!І!П:_ір (М_ Коцюбинський); 
r) іменником у непрямих нідмінк<1х; Ішов дід ?_Alif7!1P.!1fq, '!ІJJ__e}._l!!PY.c 

!!_свій '!.IJ!EcjlJO~ (Л. Костенко); 
r) іJ:Іфінітивом: Осінь сіла в лісі !!ЇР!ІО'.ШЛЩ (М. Вінrранонський); 
д) порівняльним :шоротом: Сонце,У:._о_в_з!}gроІJ.f!:t/.(}_01!.<Ш_а_~і;?Іt;_(~, виплива

ло з-за краю .зеJІІ.!lі (М. Коцюбинський). 

Означення·· другорядний член речення, що вказує на о;шаку пред
мета (його якість, властивість, належність, порядок при лічбі). Озн<1чен
ня відповідає на питання який? чий? котрий? Означення може залежати 
від підмета, додатка чи обставини, рідше - від присудка (складеного 
іменного): З mтром вес11-яни.м сосна розмовляла (Леся Українка). 

Означення можеІіИражатися: 
а) прикметником: В пахучій хмарі дощової глиці стоїть туман 

(Л. Костенко); --·---·----- ---~----

б) дієприкметником: Сірі води густо спливали з сірого неба на посірілу 
землю (М. Коцюбинський); ~--~--

в) дієприкметниковим зворотом: Стара черемха заздро поглядала на 
1Jершу вишню, визрілу несміло (В. Бсля); 

r) іме1шикОм}іНеПрЯМИХ відмінках: Промінь сонця золотом розма-
льовує світанок (І. Коваль); -~-

r) прислівником: Каву~~~~ ютують у піску (3 газети); 
д) інфінітивом: Бажання освіжитися підсилювало прохолодие й бурх-

ливе море. ~.,.--.~-----
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1 _ Пі11мет ниділенn н реченні 

А Сірий кіт на призьбі біля хати шукає в тихих снах минулі дні. 
Б Нехай тендітні па.11ьці етики торкнуть вам серце і вуста. 
В Над синім бором в рудих К()рчах мела-крутила крута зи.,11а. 
Г Малі озерця блискають незліснu, ко;шше хмара втомлені lJJOMU. 

Д Багряне сонне сутінню лісною у просвіт хмар показує кіно. 

2_ Підмет виділено в реченні 

А l(иферблат годинника на розі хуртовини снігом замело. 
Б Нещ;щний гру11tень з рук обох кладе ш1 шлях замети сизі_ 
В Суворий грудень :~ачинає заmів на довгі ночі, сИзі холоди. 
Г Вище всякої в світі краси - ніжна вднчнtсть людської сльози. 
Д Л зоря вже кладе свій провісницький перст на далеку невидиму віху. 

з_ Додаток виділено в реченні 

А Від коза•1чини до Чорнобиля - усе українське життя стає епосом. 
Б Колись нелика ріка Конка сьогодці ст:~ла річкою_ 
В Весна - художник дуже знаменитий. 
Г Нашу індивідуальиість створює пам'ять. 
Д Митець -- створіння примхливе й складне. 

4. Обставину причини вжито в реченні 

А На небі сонце - серед нин я. 
Б Син від ро.жоші вередує. 
8 І\ього року нродило краще. 
Г Зима крізь вії дивин0~ на світ. 
Д Вражень вистачить на все життя_ 

5. Обстанину мети вжито в реченні 

А Не відступати на жщ~ен крок! 
Б Саме через тебе мені сuіт ми,~ий. 
В Поїдемо переймати досвід. 
Г Гомоніла Україна, довго гомоніла. 
Д Все так відчайдунню, щасливо цвіте. 

6. Обставину способу дії вжито в реченні 

А Я загартованиіJ- від часів воєнноm дитинства_ 
Б Ой там, за Дунаєм, молодець гуляє. 
В Дурний і в Києuі не купить розуму. 
Г Топчи правду в калюжу, а вона все чиста буде. 
Д Приймачі підбадьорливо сиплють прогноаами. 
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7. Обставину виділено в реченні 

А Теплий туман налив балку по вінця. 
Б Жити лише для розваг, для rри в ніщо - це аморально. 
В У ресторанах світу популярна наша котлета по-київськи. 
Г Команда з Одеси перемог ла вже на останньому етапі. 
Д Ще наз:Ва є, а річки нже иемає. 

8. Обставиною поширено речення 

А Брат радий допомогти. 
Б Сестра вміє співати. 
В Батьки поїхали відпочивати. 
Г Студенти починають навчатися. 
Д Я хочу поплавати. 

9. Означения виділено в реченні 

А Час не помічають не тільки щасливі, а й безсмертні. 
Б Література справді спроможна сприяти розвиткові людини. 

В Істинно вільна людина ні над ким не прагнутиме панувати. 
Г Тільки із праждання виникає здатність перейнятися болем ближ

нього. 

Д Художник по суті дуже беззахисний перед свинцеиим лицем об
ставин. 

10. Означення ниділено в реченні 
А Творчість завжди мрійна і тривожна. 
Б Якою красивою є людина п праці. 

В У сі ми дужі дружбою своєю. 
Г Спадають млосно нечори липневі. 
Д Тиха вода завжди глибока. 

11. Озн<.1чення виділено в реченні 
А То не хмара -- біла пташка хмарою спустилась над царем тим. 
Б Розкіш царів меркне перед мистецькими шедеврами геніїв. 

В Не мати царя в ~·олові - означає діяти нерозсудливо. 
Г За царя не бачили часом і сухаря. 
Д Крути не верти - царем не будеш. 

12. Узгодже_не означення виділено в реченні 
А Наше життя - бурхливий океан. 
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Б Роки життя не владні над тобою. 
В Стрижку ншоло в нас називають солдатською. 
r Світло СОІІЦЯ розлилося по всьому степу. 
Д Клен напроти кидав тінь на грядки. 
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13. Установіть 11іютовідність. 

Член речення 

1 присудок 

2 обставина 
3 означення 

4 додаток 

Приклад 
(виділене слово) 

А Козак не без долі, дівка не 
без щастя. 

Б Козак мовчить, а все анає. 
В І холод не страшний, 1шли 

козак молодий. 
r Не братайся з козаками мед 

пити. 

Д Ко:-~акові Омелькові картопельки 
тепденької. 

14. Установіть віднt?відність. 

Член речення Приклад 
( виділепе слово) 

1 підмет А Бажання ааrnуть зараз 
2 присудок сильніше за мене. 

з означення Б Не аорабшu, не посієш. 
4 додаток в Дарувати квіти - приємно. 

r Оженитися - не дощик 

переждати. 

д Здоров'я - всІ>Q.Му голова. 

15. Установіть відповідність. 

Член речення 

1 підмет 
2 присудок 
3 означення 

4 JiO/\aTOJC 

Приклад 
(виділене слово) 

А Бажав я д.JtЯ скованих волі, для 
скривджених кращої долі. 

Б Дорога ліворуч була наглухо 
закр1па дубовими завалами. 

В Десь за ланами_rомонів, 

аатихаючи, ліс. 

f Любити ближнього - це 
пайважливіша з людських наук. 

Д Поезія - це праця зрима, думка 
смілої весни. 

АБ в r д 
1 
2 
3 
4 

АБ в r д 
t 
2 
3 
4 

АБ в r д 
1 
2 
3 
4 
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16. Установіть відповідність_ 

Член речення 

1 присудок 

2 додаток 

З означення 
4 обставина 

ПриКJІад 
(виділене слово) 

А Любові й щастя хочеться 
людині. 

Б Прости мене, я зzарячу 

забувся. 
В Черешні в нашому саду 

розкішні. 
r На небі гу ляп повний місяць. 
Д Завжди величніша путь 

на Голzофу. 

17. Установіть відповідність_ 

Член речення 

1 підмет 
2 присудок 

З означення 
4 обставина 

Приклад 
(виділене слово) 

А Стомились хлопці, присіли 
спочити. 

Б Кайдаш загадав Кайдашисі й 
Мелашці zребти сіно. 

В Серед неба ходить білолиций. 
r Живу бажанням творити 

добрії діла. 
Д Послухайте: критика критикою, 

тон тоном. 

18. Установіть відповідність. 

Член речення 

1 підмет 
2 присудок 

3 означення 
4 додаток 
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Приклад 
(виділене C.ЛQfIO) 

А Поїдемо поzоворити з дісом. 
а вже тоді я можу і з людьми. 

Б Талант малювати ма~с не кожна 
людина. 

В Поважати людину - це ж ціла 
наука, наука душі. 

r Батька попросили оновити 

старий сценарій. 
Д По-справжньому починають 

цінувати життя після триІІ.Ця·rи. 

АБ в r д 
t 
2 
3 
4 

АБ в r д 
1 
2 
3 
4 

АБ в r д 
1 

2 
3 
4 
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КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЧЕНЬ 

1. За будовою речt:ння бувають просrі й складні. 
Просте речення має одну 1·раматичну основу: Неrюмітно вечір під-

~-Дедалі більше сіріє. Тиша (І. Коваль). -
Складне. речення має кілька граматичних основ (дві або більше): 

! ШJ.іШ день. і знов rхорне 1Ші, по колу підІJть .щстрічі, прощанІL.я (В. fіеля). 
Навіщо має битися сер~е, якщо йиго ніхто не 0чіfє (В. Думанський). 2. За емоціиним .>а арв}1еш1ям - о~µичн1 и неоклпчні: Як ти зжша

сл з тугою чаїною! Як часто лицемірив твій Парнас! Шматок зе.'ІІлі, ти 
звешся Україною. Ти був до нас. Ти будеш після 11.ar; (Л. Костенко). 

З. За метою висловлювання - розповідні, ІШтальні й спонукальні 
Рооповідне речення містить повідомлення або опис певних явищ дій

сності: У цьому короткому нарисі аrшюбіографіч1шго кіноопов-ідання автор 
поспішає аробитu відразу деякі ви:лшння: у його реальний повr;якденний св-іт, 
що ие день, то частіше починають еторгатuся спогади (О. Довженко). 

Питальне речення містить запитання; Ви .таєте, як сплять старі zai? 
(П. Тичина). Ти знаєш, що ти -людина? Ти :таєш про це чи ні? (В. Симо
ненко). 

Спонукальне речення виражає волевиянлення (прохання, побажан
ня, заклик, наказ 110 пії): Гооори, говори. Розпечи гнівом небесну баню. По
крий її хмара.11и, щоб були блискавка й ~рім. ОсвЬк:и небо 1: зе,\f./1Ю. Погаси 
сонце й засвіти дру1е на небі. Говори, говvрu ... (М. Коцюбинський). 

4. За наявністю головних членів прості реЧt;ННЯ поділяють на одно
складні й двосклад11і. 

Односкладні речення мають один головний член - або нідмет, або 
присудок: 1JiJu, ~ладжу рукою соболину шерсіпь ячменів, шовк колосистої 
хвШІі (М. Коцю инський). О!шш. ~· Так тихо-тихо скрізь (ll. Ти
чина). Киів. Старий Поділ. Тиша (В. Підмогильний). 

Двоскладні речення мають два головні члени ~ і підмет, і нрисудок: 

Вітер вірgть мені і в дарунок привітно посилає в пісні аапах ніжного цві
ту (Г. Чу ач). ЧужаіlJшш - то, кажуть, темний ліс (Л. Костенко). 

5. За наявністю другорядних членів - поширені й непоширені. 
Поширені речення мають один або більше другорядних членів речен-

11я: fl_a_/ie-6!: сонце (М. КОJ\юбинський). Мріють ~~~_ц :J,_т_yA}f!l!!i лебеді 
рожеві (В. Симоненко). 
~епоширені речення не містять другорядних членів: Зас~tрмив ли
стопад (Р. Лубківський). Усі ми не в тім'я биті (Наµ. тв.). 

6. За наявністю ускладнюючих компонентів - ускладнені й неус
кладнені. 

Ускладюqються речення звертаннями, вставними і вставденими 
конструкціями, однорідними членами, відокремленими членами речен

ня: А якою мовою ти ~і~ (Л. Таран).Н~:ШQІО':Ш:QРСJі!У., не лізь 
у воё!у (Нар. тв.). 
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7. За наявністю чи відсутністю необхідних членів речення - повні й 
неповні. 

Повне речеНИJІ містить усі необхідні длJі розуміння йоrо змісту чле
ни: Поезія згубила 'КОМертон (Л. Костенко). Сніюпади нарешті припини
лись (В. Думанський). 

У неповних речеНЮІХ одна з ланок йоrо будови не вимовляєrься, од
нак фіксується свідомістю (її відttОІ\люють з контексту чи ситуації мов
леиня ): Над містом ро3МО6/І.JІють голуби. Про що, не зною. Про цікаві речі. 
Про той собuр. Про людство. Про війну. Про біlІий світ, про небо з да.1ш1юю 
(Л. Костенко). А добІ(ола - млисто-бузкова далеч (0. Гончар). В остан· 
ньому реченні присудок домислюється зі змісту друrорядноrо члена 

(обставини місця довкола); тут присудком можуть бути слова в, ро.1ЛЯlЛася, 
виднrеmьс.я та ін. 

Зауважте! 
1. Односкладне речення хоч і не містить у своїй будові одноrо з голов

них членів, проте вважаєrься повним: Любіть і боріться за щастя без· 
крав, ЗlQріть без останку за край дорОl.Uй (В. Сосюра). Осінь. Київ. Поділ. 
Слухаю вечорову тишу (І. Коваль). 

2. Двоскладне речення з пропущеним дієсловом·зв'язкою вважається 
повним: Книш -морсьха zлибина (І. Франко). 

1. Простим є речення 

А Навіщо мені весна, коли твої очі - проліски? 
Б Золотожари літня ніч rубила, і матіола мліла запашна. 
В Зігрій мене, бо осінь за вікном про себе тихим сумом сповістила. 
r То все було в весняній круговерті, у юності щасливому rнізді. 
Д А вже весна, і :шову серця щем, і знов надія мертва оживає. 

2. Простим є речення 

А Любі дерева, справжня весна ще далеко, ще за горами, за морями. 
Б Весна, коли сонце тече по деревах, по будинках, по рамах вікон. 
В Перед весною зачудовано стоять дерева, затих вечір, спииkЛася 

хмарина. 

r Ціле літо виноград п'явся на риnповання з трубок і дроту, доки 
не заціпенів. 

Д Увечері стало хмаритись, тому смеркало швидко. 

3. Простим є речення 
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А Життя 1-ор·rає сторінки, не зупиняється, годинник свариться рока· 
ми на стіні. 

Б Самотність - як обірвана струна, вона ніколи не буває в парі. 
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В. Розгулялось літо н росах, в золотих пшеничних косах, в полино
вих перевеслах. 

Г Давай ще раз побудемо ми разом, нам вечір цей сам Бог подарував. 
Д Глянь за віісно: який чарівний вечір запалює пад озером свічки! 

4. Складним є речення 

А Стара черемха заздро поглядала на перu1у вишню, визрілу несміло. 
Б Народилося літо з дощів і сні1ів, наполохано сідо в садочку під 

вишнею. 

В Зустрілись двоє пізно по зимі, та вже й на скронях паморозь зимова. 
Г Мені чомусь наснилася весна, така ясна, така сліпучо-біла. 

Д .'vlати жде і поглядом даіІеким щукає битий, посивілий 1ш1ях. 

5. Склмним є речення 

А Початок літа - і з-під батьхівсьхuї опіки виходить молоде поко-
ління. 

Б Молоді серця вбирають напутні слова, по»ні мудрості й доброти. 
В Дивлячись на край свіжuї ріллі, бачу кінець літа: 
Г Синиці, зозу.~і розгойдують квітневий досвіток, рознорушують 

кожну гілочку. 

Д Під тихий крок зорі, під води призаснулі на цей пісок і ми вкладем 
свій крок. 

6. Спонукальним є речення 

А Червоне сонце закотилося в імлу й 11ірнуло за обрій. 
Б Жваве полум'я жагуче здійнялося вгору й засичало. 
В Снігопади припинилися, і над селом розпогоди,1оея. 
Г Насилає зима холоди, і зовні сумне село стає врочисто білим! 
Д Нехай добро за~.~ертає у кожен дім і сіє с1ює золоте зерно .• 

7. Ро:шовідним є речення 

А Не дивися так привітно, ябдуневоцвітно. 
Б День біжить, дзвенить-сміється, усміхається! 
В Гукнем же в світ про наші болі! · 
Г Хто може ніч обернути на днину? 
Д Візьми мене, природо, і до своїх причисль. 

8. Поширеним є речення 

А Годі бити байдики! 
Б Осінь сіла відпочити. 
В З журбою радість обнялися. 
Г Сергій - ні риба ні м'ясо. 
Д Ранки r:тають морозними. 

163 



Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

9. Поширеним є речення 

А Літо й ,1осі не здається. 
Б Батько з сином були терплячими. 
В Чумацький Шлях - сузір'я. 
Г Братик нашкодив і накивав п'ятами. 
Д Кожен з нас, буває, помиляється. 

10. Непоширеним є речення 

А Ще сонячні промені сплять. 
Б Не все пробачить можна і забути. 
В Сусіди почали бити тривогу. 
Г Сиплеться і сиплеться осіннє листя. 
Д СмL1иві завжди мають шастя. 

11. Односкладним є речення 
А Поети вічні перехожі. 
Б У високості - блакить. 
В Старі дуби, спасибі вам за осінь! 
Г Мій перший вірш написаний в окопі. 
Д Краплини перші вдарили об шибку. 

12. Односкладним є речення 
А Мораль - в піску зарита. 

Б Я - не мудрець, я лиш поет. 
В За обрієм наші найпотаємніші мрії. 
Г Весна - художник дуже зпаменитИй. 
Д Не даруйте жовті тюльпани - квіти розлуки. 

13. Двоскладним є речення 
А П'єм дикого ячменю буйний солод. 
Б Струшую роси - свідків сходу сонця. 
В Ой біжи, біжи, досадо, не вертай до хати. 
Г Навколо буйний цвіт чорнобривціu. 
Д Люблю яскраві маки і волошки. 

14. Повним є речення 
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А Трохи вище від ставка - млин. 
Б Навколо тільки дрімучий тютюн і мак. 
В Марудна с.праuа - жити без баталій. 
f У ДОЛИНі - ЛУКИ, трави ПО ПОЯС. 
Д В полях - озера талої води. 
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15. Неповним є речення 
А Лиш боротись - значить жить. 
Б У нього очі - наче волошки в житі. 
В А згори сипле та сипле, витрушує душу з дзвіночків. 
Г В городі тиша й мовчазний передзвін l:ердець. 
Д Наттевне, в кожному із нас дрімає щось від Піфагора. 

16. Неповним є речення 
А Кожен день життя - то неповторна мить на вічному шляху до 

щастя і свободи. 
Б В осінній млі така прозора мить мину лих дні!!, розстріляних 

шрапнеллю. 

В З вогню - у ніч, назустріч тиші, зірвались ми, як піздій дим. 
Г І сниться їй, бджолі, цариця.- Велика Спека Сте1юва. 
Д Ніколи не шукайте щастя під чужимУІ небесами. 

17. У становіть відповідність. 

Вид простою 
речення 

1 односкладне 

2 непоширене 
3 ускладнене 
4 неповне 

ПриК1lад 

А Свята наївність -
фразеологізм. 

Б На схо;1і троянди світання 
в хитанні гілок :-юлотих. 

В І вірші, і щастя - усе суєта, 
окрім золотистої чашечки кави. 

Г Ночвами моря не псрспливеm. 
Д Наступає t1іжно на траву 

скромна по-жіночому бджола. 

18. Установіть відповідність. 

Вид простого 
речення 

1 односкладне 

2 непоширене 
3 ускладнене 
4 неповне 

Прим ад 

А Вже почалось, мабуть, 
майбутнє. 

Б Моя любов чолом сягала 
неба. 

В З безділля - смуток. 
Г Відлітають журавлі. 
Д Нестерпний біль пекучого 

11розріння! 

АБ в r 
1 
2 
з 

4 

АБ в r 
1 
2 

3 
4 

д 

д 
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ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ 

Тип односкладноrо Спосіб вираження 
Приклад 

речення rолоеноrо члена 

Означено-особові •дієслово у формі 1-ї ~ ппміж люди (М. Коцю-
(дію виконує певна чи 2-ї особп теперіш- инський). 
особа, яку можна нього або майбутньпго 
встановити) часу; 

• дієслово наказового Не мщий менв шовково 

способу (П. Тичина). 

Неооначено· • дієслово у фоµмі З-і Вже і пороги ось-ось И 
особові особи МНОЖІНІИ; (tтn а крицю та граніт 
(дію ВИКОНУЄ НІ?- . лужник). 
визначена особа) • дієслово м1шулого На друшй ден" тільки про 

'Іасу у формі множини повінь і говорили (О. Дов-
женко). 

Безособові· • безособове дієслово; Надворі світає. -
(дія або стан, що • безособові форми на Багато слів написано петюм 
мисляться неза- -но~ -то; (Л. Костенко). 
лежио від активно- • особове дієслово в а поля тяте холодом 
го діяча) значенні безособового; (А. Головко). 

• пр11слівник (часто На серці у Насті було тихо, 
сполучається з дієсдо- ~(М. Коцюбинський). 
вам-зв'язкою); 
• інфінітив; ІJ,,оволі мовчати! (О. Олесь). 
• заперечне слово нема ІJиш на світі Заходу і Схо-
(немає) ду (О. Пахльовська). 

У зага.льнено· • дієслово у формі 2-ї -Хач вовком~ (Наµ. тв.). 
особові особи одниНІІ; 
(дія сприймається •дієслово 1-ї або 3-ї Лежачою~ (Нар. тв.). 
узагальнено як особи множини 
властива бvдь-якій 
особі) " 

Називні іменник у формі Сухе надвечjр'я (З ~-азети). 
(ствердження називного відмінка Qишш чистоти й сяйва_ 
існування предмета (О. Гончар). 
чи явища) 

Зауважте! Двоскладним є речення, у якому присудок - дієслово у 
формі З·ї ос. одн. теп., майб. часу або у формі одн. м11н. часу: Зустрічав 
схід сонця. 

Двоскладним є речення А ось поруч - усміх, л.аска, мати (Є. Мала
нюк). Про пропущею1й присудок (є) свідч11ть наявність у реченні обста
вини, яка саме від ньош (прнсуДІ<а) залежить. 
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1. Односклад1шм безособовим є речення 

А По селу застрибало віддуння цокоту сокири. 
Б Навколо запахло чебрецем і м'ятою. 
В Напечемо солодкої цибулі, із під'Іеревини нащкваримо шкварок. 
Г Передсвітанкова весняна тиша рідних полів. 
Д Батьківщину і матір не вибирають. 

2. Односклад11им називним є речення 

А У тихім сквері серед віт мармурова Венера. 
Б Вузенька вуличка. ·Стіна, повита хмелем. 
В У синіх відрах листя лопушине. 
Г Твої споrади світлі, але щемливі. 
Д За вікном жоржини й чорнобри~ці. 

З. Односкладним означено-особовим є речення 

А Бережи честь змолоду. 

Б Ночвами моря не перепливеш. 
В Лупайте сю скалу! 
Г Поспішайте творити добро! 
Д Щозміни норму виконуємо на сто відсотків. 

4. Односкладним неозначено-особовим є речення 

А Батьків не вибирають. 
Б Нарешті ремонтують магістраль. 

В Правди не сховаєш. 
Г Коней на переправі не міняють. 
Д З двох бід вибирають меншу. 

5. Односкладним узаrа.льнено-особовим є речення 

А День народження святкуватиму пізніше. 
Б Правда неправду перетяmе. 

В Немає пісні без любові. 
Г Держи китпеню і уста замкненими. 

Д Спинися, мить, зіrрай сонату вічну! 

6. Односкладним узагальнено-особовим є речення 

А Весна, і смерть, і світде воскресіння. 

Б По радіо повідомляють про нельотну погоду. 
В Семеро одНоrо не ждуть. 
Г Дарованому коневі в зуби не дивляться. 
Д Незабаром має світати. 

167 



Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

~<· . У;,,; З'ясуйте в~д односкладних речень. 

Односкладне Приклад 
речення 

1 озн;~чепо· осо60ве 
2 неозначено-особове 
3 узагальнено-особове 
4 безособове 

А Свого щастя і колесом 
не об'їдеш. 

Б Нині холодно навіть 

удень. 

В Стою, мов скеля, 
непорушний. 

Г До Харкова в'їжджали 
BHO'fi. 

Д Пекельний посвист 

снарядів. 

8. З'ясуйте вид односкладних речень. 

Односкладне 
речеиня 

1 означено-особове 
2 неозначено-особове 
3 узаrальне110-особовс 
4 безособове 

Приклад 

А Сьогодні світлий день 

Різдва: 
Б З полови хліба не 

спечеш. 

В Весною в селі встають 
рано. 

Г Любим дивитись на зорі, 
на їх неосяжну сім'ю. 

Д Працювати далі над 

сюжетом чи покинути? 

9. З'ясуйте вид односкладних речень. 

Односкладне Приклад 
речf!ННЯ 

1 означено-особове А Пахло чебрецем і 
2 неозначено-особове свіжою травою. 

3 узагальнено-особове Б Довгий яр, білою 
4 називне черемхою залитий. 

в Еільте роб11 та менше 
говори. 

r Наливайтесь, житечко й 
ячмінь, тешювиною. 

д Весілля справляли 
по-старосвітському. 
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10. З'ясуйте вид односкладних речень. 

Односкладне Іlриклад 
речення. 

1 означено-особове 
2 неозначено-особове 
3 узагальнено-особове 
4 безособове 

А Журбою rюля 
не виореш. 

Б Цього літа градом 
побило врожай: 

В Пахощі весняного 
лугу. 

Г Покремсали життя 

моє на частки. 

Д Люблю черні1інську 

А Б 

1 
2 
з 

4 

дорогу - весною, влітку, восени. 

11. З'ясуйте вид односкладних речень. 

Односкладне Іlриклад 
речення 

1 о:<начено-особове 
2 неозначено-особове 
3 узагальнено-особове 
4 безособове 

А Незнятий кадр 

незіграної ролі. 

Б За одного небитого 
двох битих дають. 

В Благословляю і люблю 
твое чоло двадцятивесне. 

Г Зелене море зроблять 
із Дніпра. 

Д Завіяло, заrоворило 

снігом у полі. 

12. З'ясуйте вид односкладних речень. 

Односкладне ІІрuК./Іад 
речення 

1 означено-особове 
2 неозначено-особове 
З узагальнено-особове 
4 називнf' 

А Криши, ламай, трощи 

стереотипи. 

·Б У повітрі стало тепліше 
й світліше. 

В Чіпчину хату опечатали, 

забили. 
f Слухай кожного, але не 

з кожним говори. 

АБ 

1 
2 
з 

4 

АБ 

1 
2 

3 
4 

Д Спокійні очі, сива голова, 

жорстка кирея кольору нічного. 

в г д 

в г д 

в г д 
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УСКЛАдНЕНЕРЕЧЕННЯ 

Просте речення може ус:кладнюватись однорідt1ими членами речен
ня, відокремленими членами речення, вставнимИ і вставленими кон

струкціями, звертаиНJІми: Блаюсловенна будь,_МОf! __ ~q,ймf!_'ІJ!!._0.f!У.ІІJ:l!.fКВ.Q, 
що, J~~Ч..'!/Ш.Іі§_вж~.-А!.1!С!__l0_.!/і'Ш" я завжди добрішав, почував себе иеви
черпно баютнм і~ (О. Довженхо). Першу частину цьоrо складного 
речення усКJІаднено поширеним звертанням (1щділене крапками), а дру
гу - відокремленою обставиною й одноріДJІими присудками. 

Однорідні члени реченни 

Однорідними називають члени речення, що поєднані сурядним зв'яз
ком, вони відповідають на однакове питання, відносяться до одного чле

на речення й виконують однакову синтаксичну роль: Червоне сонце іШ!:f,О· 
~ в імлу, рqзчишюося в ній ~.m§.,lf. :;ш УШJР..Q1іЧ.1@.О!QtиШ,rшш. пірщ1ло 
за обрій (В. Думанський). 

Розділовий 
Правило Приклади 

знак 

Кома поєднаними бе3сполучниковим Ось виструнЧWІш:ь у весн.я-
ставиться 3В'Я3КОМ ному святковому вбранні 
між одно- [О, О, О] вишні, 1"!Ш!Ш, ~ !J!ШЕі 
рідними (О. Копиленко). 
членами 

речення поєдпаними протиставним Будь сміливим .1!.~.!Ш!!!ШМ, 
сполучником а, ОJІе, та (~але), а !МІJМ (Нар. тв.). 
3ате, проте, однак 
[О, а О] 

поєднаними повторюваними Не то gm, не то забуття. 
сполучниками =епляло повіки (М. Коцю-
[і О, і О]; (ні О, ні О]; [то О, бинсьЮІй). 
то О); ['ІІІ О,"" О]; ['ІІІ то О, 
w ІІW О]; [не то О, не то О); 
(або О, або О] \ 
Зверніть 11вtuy! Якщо частина 'Чорніє поле, і гай, і ШІШ · 
однорідних членів поєднана без- (Т. Шевченко). 
сполучниковим 3В'Я3КОМ, а час-
тина 33 допомоrою сполучників, 
то кома ставиться між усіма од-

порідними чле:чами (у тому чис-

лі й перед першим сполучником) 
[О, О, і О, і О] 
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І 

ПродовженІІЯ табл. 

Розділовий 
Правило Приклади 

знак 

уведеними парами П.o_XJJШOPo:f і uad1tax, pq 
(О і О, О і О) Of!i!r~a..кg.I і і}Qл_иум ні на 

хвилину не затихав спів 

(В. Шевчук). 

Зверніть ува1у! Якщо однорідні Батько ХО'С і НіЧОlОJШ. 

члени поєднані парними снолуч- говярить. та все пильно 

никами не тільки ..• , а й."; на мене~ (Марко 
не тільки". , але й; як". , Вовчок). 

так і". ,· xote". , але". ; 
не стільки.", скільки".; 
не стільки". , як." ; не так". , 
я1t". , то кома ставиться перед 
Другим компонентом 

(як О, ІІЮк О) 

Крапка між поширеними однорідними чле- На штщині пш·еницю 
;{комою нами речення, особливо якщо в се- жала, втомилася:~ 

ставиться редині хоч би ОДНОГО ,, них є коми спочивать пішла в снопи, 

(О;О) 1JО~канdііаі~ Івана сина 
г~=~ть (Т. Шевченко). 

Тире Між однорідними членами речен- З юроду не біжуть -
ня з безсполучниковим протистав- вихором ~Мар'яна 
ним зв'язком (на місці ніби пропу- (М. Стельмах). 
щсноrо сполучника а) 
(0-0) 

Зауважте! Кома не ставиться між компонентами усталених сполук 
тину і так і сяк, і туди і сюди, і вдень і вночі, ні туди ні сюди, ні ся1t 11і так, 
ні вдень ні вночі, ні риба нім 'ясо, а також між однорідними членами речен
ня, що поєднуютьс11 повторюваним снолучником і утворюють тісну 
смислову єдність: Ні вдень ні вноtеі не сти.щє клепання коси. 

1. Однорідними членами, ускладнено речення 

А За лісом сонце сходило і розсіювалося біле плетиво хмар. 
Б То зоря згасає, то меркне місяць у чорній млі. 
В Дерево переплелося вітами, кущі шипшини порозросталися. 
Г Хочеш їсти калачі - не сиди на печі. 
Д У небі то розгоряються, то погасають сліпучі ракеп1. 
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2. Однорідними підметами ускладнено речення 

А Любпв 7\ід гарну бесіду й добре слово. 
Б Кривда правду переборе, і від того бідним JІюдям горе. 
В І Волги плин, і вітер подніпровський несуть веселі наші паруси. 
Г І день, і ніч, і тисячі ночей, спасибі вам за цю Шехерезаду. 
Д Нехай тендітні пальці етики ;оркнуть вам серце і уста. 

З. Однорідними присудками усмаднено речення 

А Земля на тих полях була чиста, чорна і сита. 
Б Парк прикрашають статуї, фонтани, альтанки. 
В На ходу Соломія висмикувала стебло або корінь водорості. 
Г Почувся знадвору чийсь тихий, проте знайомий голос. 
Д Осінню, веселим падолистом дихнув на нас вітер. 

4. Однорідними додатками уск.1аднено речення 

А Ось засиніла на небосхилі попруга, 'Пі ліс, чи гори. 
Б Думки, надії і причали снів мені давно нічого не пророчать. 
В Весело й шумливо на вигоні за шахтарською слобідкою. 
Г Люблю твій малиновий усміх і святкову розкриленість барв. 
Д Раділи і садок, і rтоле, і долина. 

5. Однорідними додатками уск.1аднено речення 

А Обов'язковість, уважність - риси успішних людей. 
Б Ховає час печаль і сум за грати. 
В Дощ і чорнобривці пахнуть осінню. 
Г Очі їхні - любов та благання. 
Д І сну нема, і спокою немае. 

6. Однорідними обставинами уск.1ал.нено речення 

А Вітер в гаї нагинає лозу і тополю. 
Б Нілу ніч надворі 1ше хуга, плаче, деренчить в вікnннім склі. 
В Ой не хочу хатки, ані сіножатки, ні ставка, ні млинка, ні вишне

вого садка. 

Г Окрім груш, слив, >Jблунь, тут росли дуби, клени й то1юлі. \ 
Д А фіолетово, а синьо при хаті півники цвітуть. 

7. Перед виділеним сполучником треба поставити кому в реченні(роз
ділові знаки пропущено) 
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8. Правильно поставлено розділові знаки в реченні 

А Є в нас сила і правда, і слава, і земля своя рідна й свята. 
Б Шумить і шепче, і триножить зрадливий дощ із-за кутка. 
В Їхав, їхав козаченько луrом, долиною та лісочком, та садочком до 

СВОЄЇ J.ІИЛОЇ. 

Г На Колимі запахло чебрецем, і руто-м'ятою, і кропивою. 
Д А чи не занадто я слапословлю стар11х споіх коней і село, і стару 

свою хату? 

9. Між однорідними членами треба поставити кому в реченні (розділо
ві знаки пропущено) 

А У принишклих полях і луках ще лежить сні!'. 
Б То не хмара біла пташка хмарою спустилась. 
В Боєць не сказав прокричав ці слова. 
Г Багата моя Січ була не п'яним скопом могутніми синами! 
Д Тече вода в синє море та не витікає. 

10. Перед виділеним сполучником треба Поставити кому в реченні (роз
ділові знаки нропущено) 

А Ніч була хоч і зоряна але темна. 
Б Я живу не так собою як тобою. 
В Справжні чудеса можна побачити уві сні або. в казці. 
Г Було нестерпно жарко як у приміщенні так і на вулиці. 
Д Людина птиця і бджола люблять поrожу днину. 

11. Між однорідними членами треба поставити кому в реченні (розділо
ві знаки пропущено) 

А 1 сміх і rpix було дивитися ца цю недоладну постать. 
Б Про безхарактерних людей кажуть ні риба ні м'ясо. 
В І холод і голод оселилися в Чінчиній хаті. 

Г Нічний спосіб жютя педуть і сич і сова. 
Д І так і сяк намагався їм допомогти а не пиходить. 

12. Тільки один ряд однорідних члені п має речення 

А То туr, то там на осонні прокльовуються паrінці картоплі, моркви, 
гарбузів, квасолі, дшrь. 

Б Світло хвилями ллється з неба, сповняє повітря, несито пожирає 
тіні на землі, заганяє Іх під дерепа, кущі й гущину. 

В Як мати любила робити і в городі, і в полі, і в лузі, і в лісі і тихо 
втішалася зробленим. 

Г І коли доля раптом так жартує, що світло заступає чорна хмара, 
лише налія крила нам дарує і до життя у віру повертає. 

Д І пада сніг лапатwй. волохатий спокійно й величаво над селом. 
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13. Пунктуаційну помилку допущено в реченні 
А Квітнуть вишні в моєму саду, пахнуть солодко, ніжно, тремтливо. 
Б Народилося літо з дuщів і холодних сніrів, наполохано сіло в са

дочку під вишнею. 
В І враз затремтіло молоде листя, зашамотіло, струсило з себе дощ 

самоцвітів. 

r Любіть травинку і тваринку, і сонце завтрашнього дня. 
Д Чаоом насниться синій барвінок, сивий полин і сум чебрецевий. 

14. Правильно поставлено розділові знаки в реченні 
А Ти ізнов мені снишся на стежці гіркої розлуки синім лугом, ро

машкою, й птицею з канівських круч. 
Б Представники обласної державної алміністрації зустрічалися. як 

із €тудентською мо,10ддю, так і з робітниками на підприємствах. 
В Малюк підстрибом опинився біля бабусі, заглянув у розтулені 

долоні і розгублено застиг: метєлик лежав, і ледь вору11111вся. 
r Природа оберігає й застерігає людину від злих нuмислін, учинків, 

робить її благородною, щедрою, здоровою, й навіть мудрою. 
Д І вдень і вночі до мого дому, саду, джерела буде відчинено хвірт

ку для сусідів, для їхніх дітей і всіх добрих людей. 

15. Прочитайте речення. 
Підвищена поmу}Іmість освітлювальної апаратури(1) і оновлений 

СМllраzдовий zазо11(2) і скляний розсувний дах над стадіоном створюють 
кращі умови(З) як для футболістів(4) так і для транс'lJІЦії футбпльних 
матчів(5) леzкоат.мтичнuх .>.маzа1lь та інших турнірів. 

Кому треба поставити на місці всіх цнфр, ОКРІМ 
А 1 
Б 2 
в з 

r 4 
д 5 

16. Прочитайте речення. ,_ 
•Кобзар• читали(1) перечитували(2) заучували напам'ять і перепи

сували в Києві(З) у Харкові(4) у Полтаві(5) і в інших містаі: і се.лаr по 
обидга боки Дніпра. 
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17. Прочитайте речення. 
Дівчина кинулась( 1) затрж.лася(2) схопилась, щоб утікати(З) та, ви

сипавши на землю квітки з фартуши~ш, пfJхопилася(4) ЗІWву опустилась 
на траву (5) і стrю.ла обома руками гарбати й кидати у фартушину польо
ве добро. 

Кому треба поставити на місці всіх цифр, ОКРІМ 
А 1 
Б 2 
в з 
r 4 
д 5 

18. Ряд однорідних члеJІів утворитьСя, якщо серед варіантів продовжен
ня ~чення Поволі згасає бшаття". вибрати 

А розведене пастухами ще зранку. 
Б що залишили недолугі туристи. 
В і ховається за ліс rонце. 
Г перетворюючись на чорне попелище. 
Д і залишає по собі пустку. 

Однорідні й неоднорідні означення 

----~-

Означення однорідні, 
Приклади 

якщо 

характеризують предмет Пливла весна, на стеrш-кwmми сипала сині, 

в одному плані ~~~-(С. Васи:;п;ченко). 
суто позитивні або суто На липах з'JІ8UІІось crfiжe, молоде, пахуче листя 
негативні за значенням (В. Собко). Холодний, ]Jізкий вітер немилосерд-

но бив в облUЧчJ!(М:-КОЦЮЬинський). 

вжиrі в переносному Із невлежаною туману вийшов синьоокий, зо.ло-

значенні (епітети) ~ийвересень(М.Стельмах~ -

перше неттоширене Де-не-де ще тремтів на гілці одинокий,~ 
(прикметник чи дієприк- ~01J!_доч~ листочок (О. ДоНЧеНКоу-
метник), а друге пошире-

не(словосполучення) 

кожне наступне означен- Батьків на випускному бЄЧорі полонwю осоtіІІиве, 
ня підсилює, уточнює ніжне паччтт.я до СІЮЇХ дітей і до школ~и~~~-
або пояснює попереднє (З rа:rети). 

стоЯ"І"1, після означуваного Бери .'!!.t!if!!~ ~довгу та йди воювати 
слова (Нар.тв.). ~~ 
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Зауважте! Якщо прикметники-означення характеризують нред
мет у різних нюшах, то вони неоднорідні й між ними кома не ставиться: 

IS..'!.!6.C!;!"_i t::,'!!i ~ори стали фіолетові (І. Нечуй-Левицький). 
Зауважте! Якщо із двох означень нерше поширене (словосполу

чення), а дру1·е непоширене (прикметник чи дієприкметник), то вони 

неоднорідні й між ними кома не ставиться, порінпяйте: Ло11ад самою 
Ворсклою _цg, вилизаному хвилею воло~ому 1.!.і.Е191 леЖали впродовж бере~а 
люди (0. Гончар)ПТоїіііосfі.М()іоJГорі:КJЮю 1.1/J волоюму, вилизаному хви
.lІ:Є'/f.J rJi...CJSJJ. лежали впродовж берега люди. ------·-- --·---~------ -· 

Двокрапка й тире при однорідних членах речення 

з узагальнювальним словом 
І 

Узаrальнювальне слово - назва, що охоплює всі перелічувані в ре
ченні предмети, ознаки, дії чи обставини (1юни є однорідними членами). 
Значення узагальнювального слова розкривається через однорідні члени 
речення: Крикнула Мотря иа порозі так, що двері з обох хат разом ·одчи-
11щ1ись і з дверей повискакували всі: і Карпо, й Лаврі11, і Кайдаш1й:а, й Аfе
lШШ!Ш (І. Не•1уй-Левицький). 

Узагальнювальними словами, як правило, бувають займенники (бсе, 
всі, ніхто, ніщо) й приr:лів1шки (вгюди, скрізь, иіде та ін.), рідше -- слово
сполучt:ння. У:ш.г<tJ1ьнюваJ1ьні слова виступають тим с.а:мим членом речен
ня. що й однорідні •шепи. 

І Ро3діло~Й І 
-

знак 
Правило Приклади 

---· 
двокрапка після узагальнювадьноrо Усе а чекан11і: тіді кращі рос, 

слова перед однорідними зем llJ/. і місяц1" вишні і тополі, 
членами речення (пkля і тиша в тиші, і тумани в полі 
узагальнювальншо слова (Б. Олійник). 
можуть стояти слова як-от, Баlато поетів, а саме: Б. Олій-
аса.ме,наприклаd;утакому 11ик, Л. Костенко, Л. ТичWІа -
р<ІЗі перед цими с.пс>вами rк:півува.;ш даІJІtю й нову красу 
треба СТ1І.ІШТИ кому, а І!ЇСJІЯ Kuc'IJa (З ловL~1шка). 
них - двокрапку) 

тире після однорідних членів ре- ТонкібробU,русявідрібнікуче-
чення перед узага.,"'!t,нюв1щь- рі, то11кий ніr, p!JJ>t 'яні губи -
ним словом Ji!:!:... дихало мо.лооо1Q парубочою 

красою (І. Нечуй-ЛевицькПй). 

Зауважте! Якщо однорідними членами, що стоять після у;jага.льню
вального слова, речення не закінчуєть<:я, то перед ними ставиться дво

крапка, а після них - тире: Усі киіти: маки, римашкu, волошкu тягнуться 
до сонця (М. Коцюбинський). 
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1. Однорідні означення вжито в реченні (розділові знаки пропущено) 

А Найвищі Карпатські гори на Івано-Франківщині. 
Б З кленового пагона зірвався широкий жовтий лист. 
В У хаті стояв густий передсвітанковий морок. 
f Випускники зібралися теплоrо з лагідними вечорами серпня. 
Д Величезна скляна будівля виросла перед нашими очима. 

2. Однорідні означення вжито в реченні (розділові знаки пропущено) 

А Надворі пахне молодим осокорячим листям. 

Б Сині зеленкуваті фіолетові присмерки спадають степом. 
В Під осінніми високими зорями затихають осЕ'лі. 
f В гарячий літній день ліс на горах сяє а в долинах чорніє. 
Д Сльози радості збігають по чисто виголених худих щоках. 

З. Неоднорідні означення вжито в реченні (розділові знаки нропу
щено) 

А То тут то там розсипапі були червоні жовті й сині бризки. 
Б Верхній шар чорнозему змінився твердою віками спресованою 

глиною. 

В А мати жде і поглядом далеким шукає битий посивілий шлях. 
Г Холодне мо:юде срібло сонця пізньої осені розлите по землі. 
Д Вже здалеку бачу маленьку білу постать на обніжку. 

4. Неоднорідні означення вжито в реченні (розділові знаки пропу
щено) 

А Сократ говорив рівним спокійним голосом. 
Б Досвітні orni переможні урочі прорізали темряву ночі. 
В У садках темніли купи вишень та стриміли здорові старі дикі 

груші. 

f Водив той загін якийсь славетний генерал чорновусий стрункий 
завзятий. 

Д Пролітав буйний вітер в пустині по полі безкрайому мертвому. 

5. Неоднорідні означення вжито в реченні (розділові знаки пропу
щено) 

А Лупиться під пала~чим сонцем старенький вимитий дощами 
дах. 

Б У голосі твоїм бринять людяні теплі співчутливі нотки. 
В Під хатою цвітуть просвічені сонцем високі рожі. 
f Тінь сягала аж на дальні вкриті молоденькою зеленню кручі. 
Д Ліворуч на стіні чорніли ковані двері угорі високий критий залі

зом дах. 
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6. Прочитайте речення. 

Tu.ruй(f) задумливий(2) ве!іір спускавс,я ІШ велике(]) розкидане по 11а-
юристому берегу. rtевели!ікої рі!іки( 4) місто. 

Коми треба поставити на місці цифр 
А 1, 2 
Б 2,3 
В З, 4 
r 1, з 
д 1,4 

7. Узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами в реченні 
(розділові знаки пропущено) 

А Лщш висип кручі ліс усе блищить і сяє на сонці. 
Б У щастя людеького два рівних є крила троянди й виноград кра

сиве і корисне. 

В Вnла хмари :Ііс усе безупинно неслося вперед шуміло блищало 
на сонці. 

Г Осінній смерк і хрест й зів'ялі квіти ось відповідь на всі твої пи-
тання. 

Д Будинки садки сніш усе мдіє в теплі сонця. 

8. Узага.1ьнювальне слово стоїть пісдя однорідних членів у реченні 
(розділові знаки пропущено) 

А Куди не повернешся скрізь земля і згори і знизу і праворуч і ліворуч. 
Б Ні спека дня ні бурі ні морози ніщо не вб'є любов мою живу. 
В Синє все озера річка в синяві намоклий ліс. 
Г У лісі не було нічоrо ані грибів ані ягід ані черешень. 
Д Усе в чеканні спілі краплі рос земля і місяць вишні і тополі. 

9. Узагальнювальне слово стоїть після однорілних членів у реченні 
(розділові знаки nронущено) 

А І нее поволі зника1: море скелі 3емля. 
Б Скрізь червоно на небі і на узгір'ях і на горі. 
В У се зникло наче в казці містQ гори поле гай. 
Г Луки гори пишні сади усе зелене й прИнишкле. " 
Д Пиши про все щ.ю тишу й буруни про більма рабства й госч)озо

ріrть волі. 

1.0. Перед однорідними членами треба поставити двокрапку, а після ~их -
тире в реченні (розділові знаки пропущено) 
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В І це повітря і покручені лози і зів'яла трава усе t{C мимохіть нага

дувало ій щасливі хвилини життя. 
Г У~:яке птаство як-от деркачів перепілок куликів курочок :..1ожпа 

було викосити косою н траві. 
Д Річки трава дерева птахи люди усе навколо сповнене весняно! 

пружної нестримно! сили. 

11. Перед однорід11ими членами треба поставити двокрапку, а після них -
п1ре в реченні (розділові знаки пропущено) 

А І квіт зорі і спалахи півонії, коt~мічний гул і мовчазний туман усе 
довкруг в довершеній гармонії звучить урnчим ладом як орган_ 

Б Неспокій рух і боротьбу я бачив скрізь у дубовій вербовій корі у 
с:1.~рих пеньках у дуплах у болотній воді. . 

В Згадка про рідну землю завжди і в щапі і в горі і в хвИJІИНИ сум
нівів супроводить нас. 

Г Голос Духа чути скрізь 1ю курних хатах мужицьких по верстатах 
ремісницьких тю місцях недолі й сліз. 

Д Наближення зими у нсьому серце чує і в шелесті листів і в вітрі і 
в стежках_ 

12. Прочитайте речення. 

Тут усе(/) і повітря(2) і тиша(З) і вода(4) і дер_ева(5) cnCJв11rJ11e такоі 
сwш, що й сам мимоволі сильнішим стає1и. 

Тнре треба поставити па місці цифри 
А 1 
Б 2 
в з 
г 4 
д 5 

Відокремлення додатків 

Відокремлюються додатки, що мають значення виключення, виокрем
лення і вводяться 11 речення прийменниками крім, окрім, опріч, за

мість, за винятком, на відміну бід, особливо, наприклад, зокрема: 

Микола, ~lЩ-~t;!!!!! __ 'fJ.t}.'!:~1!-~f!-~0-!!0!Ш· вийшов на своє поле (І. Нечуй-Левиць
кий). Q~p_Щ_5f.,_1ti_щm_{)Jff!_H_a_f!'lfll!!!!!.Й._f}j_i}_7_1_o_ч_u,_1}_15y_, споруджено літній і зимо
вий басейни (З газети). Додатки відокремлюють комами. 

Відокремлешш обставин 

Здебільшого відокремлюються обставини, виражені дієприслівни
ком, дієприслівниковим зворотом, а також іменником у непрямих відмін

ках чи прислівником. Обставини відокремлюють комами. 
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Зауважте/ Дієприслівники легко визначити за с.уфіксами -учи
(-ючu-), -ачи- (-ячи-), -ши-, -вши-: співаючи, лежачи, прийшовши. 

Обставини, 
Відокремлюються Не відокремлюються 

виражені 

діє при слів- як перед присудком, так і із значенням способу дії 
ником після нього: [І_а_д_а_ІQ~Ц, (відповідає на питання як?) 

rnіжинки витаЩJ.ЬО~ІІШJJJ.и пkшr присудка: Пішов козак 
вальс (f. Коnаль). Полягали CJl..ltJJJ.К.t'Ш (Т. Шев•rенко). 
спати, r_ІО~'!J!.явши. Цю вправу 6UКОН!J:Ють ЛеJ!f!,ріЦ;_. 

дієприслів- як перед присудком, так і піс· фразеолоІі'!НОГО типу: 
никовим ля ньшu: Чом.І/ ліси i!f1.!:f!1f1J:; Годі вже панпми fJ.!д.fТ!Щ.J!O.JJ!tY!!-
зворотом Мffl.Є :mову, ШJЩШ!J..11; ·- ц !!1.У:.~ (І. Нсчуй-Левицький). 

fd~_i;JOJ!l!![(Л. Косrенко). 
!J!.l!УіJ!.<О~§!!Ііб.ШЦ, ~-
,JШcrшmu (Панас Мирнии. 

прислівни· і:~ 3наченням уточнення якщо обставини різні за зна-
ком, j,'11ен- місця, часу чи способу дії . ченням (одна обставина часу, 
ником у (при цьому ouc-ranин має а друга - місця чи навпаки): 

непрямих · бути не менше двох, друга з qqJ_ejJ_н_o_ч! ~Іf!О .f'!l§.tJQA.! ані хма-
nідмінках яких відокремлюється, бо ринки (Б. Підмогильний). 
(частіше з вужча за значенням, кuн-

прийменни- кретніша):Де.гоши:мQ1~1,_1щ 
ком) &Ql(,_(l,'І::j)_a,,1,eis;ц;t.:., IOCllQ СQНЦЄ 

(А. Головко). Лис Мuхита 

'!QЄИ.:JІС..11_0_, j!'/}:q_J!Ч_!i!:':_,Zв_и!tfi~A.!• 
виліз із нори (І. Франко). 

Зустрінемося ~q 15Ї:!І!!~°.. f!1!.if!, 
!J._n_'.f_!7!1!llfl_!,1_!1-' 

Заува:ж:те! Не відокремлюються дієприслівникові 3вороти-обстави
ни, шо приєднуються сполучником і як однорідний член речення до ін

ших обставин: Бійці боролися MY.:J!CJ!_Ьf>_i_ не_lІ}І!.01!!.~НS:f!.Оl_D_З!::и_"J_~0 -

Зауважте! За бажанням автора відокремлюються обставиЙи, що 
вводяться словами всупереч, наперЄ1'ір, попри, задеЖНо від, віііповідно 
до, згііJно з, у зв'язку з, на відміну від, особливо: Звідси, or:_o§,_щ!!Q IJJl.Q'!i, 
у всій аюїй величі й красі виступає древній і вічно молодий Киів (Я. Баш). 
Кожен етап змаганІІЯ треба проходити :pJФJ.o з 7Шf.!І!.ЦІ!/1:\.!Ц (3 інструкції). 

Обов'язково відокремлюютьrя обставини з при~менниками почина
ючи з, кінtШючи, незважаючи на: lff.-"!.t!.a_JISl]'2!.l!l-'iU..lftt.~n.P._U!l_"М.Ц.B.Y.11QZOPY< 
ми все ж ттш поіуа;1и відпочивати до моря. 
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1. Відокремлений додаток ужито n реченні 
А Дозволь мені, мій вечоровий світе, упасти зерням в рідній 

бороні. 
Б Розминаючи сизий полин у долоні, роси юності спогадом п'ю. 
В До серця доторкнулася весна, ота жіноча, ніжно-лебедина. 
Г Усі, за винятком Андрія, nрийnши того вечора на збори. 
Д Ніч була темна, але тиха. 

2. Відокремлений додаток ужито в реченні 

А То пилок, то сніги, то сльота партизанську вкривають дорогу. 
Б Крім знання, тут шrrрібна інтуїція, дар передбачення, дар ясно

видця. 

В У темному гаю, у зеленій діброві, на nрююні коні отаву ску
буть. 

r Іllовесни, як і інші дерева, яблуня своїм цвітом цілується з бджо
лами. 

Д І все-таки до тебе думка лине, мій занапащений, нещаспиіі 
краю. 

З. Відокремлений додаток ужито в реченні 

А Хлопець стріляв швидко, хоча й неточно. 
Б О зем"1е втрачена, явися бодай у зболеному сні! 
В Край шляху, у долинці, догорає вогнище. 
Г А там, надворі, іде дощ, готується до виступу веселка. 

Д За винятком баби Оришки, Чіпка вікого не любив. 

1. Одиничний дієприслівник треба відокремлювати комами в рt:>ченні 
(розділові ;нrаки пропущено) 

А Не читай лежачи! 
Б Погомонівши молодята пішли з садка. 
В Деякий час усі сидL1и задумавшись. 
Г Якби хліб та одежа то їв би козак лежа. 
Д Ідуть дівчата в 11оле жати та знай співаю'l'ь ідучи. 

5. Одиничний дієприслівник треба відокремлювати комами в реченні 
(розділові знаки пропущено) 

А Бійці пересуваються катакомбами згорбившись. 
Б Одні сиділи на буреломі інші слухали стоячи. 
В Із вирію летять курличучи ключі. 
Г Попрацювавши мої друзі пішли грати у футбол. 
Д Чорна качка тримається на воді розпластавшись. 
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6. Одиничний 11ієприслівник НЕ ТРЕБА відокремлювати комами в ре
ченні (роздjлuві знаки пропущено) 

А Усміхнувшись сонце вмить висушило росу. 
Б Не оравши й не сіявши не будеш хліба їсти. 
В Ворог під Калинівкою tікав не оглядаючись. 

Г Обганяючи Задорожний наддає швидкості. 
Д Красуючись біла хмар1шка тріпоче вгорі. 

і. Одиничний дієприслівник НЕ ТРЕБА відокремлювати комами н ре
ченні (розділові знаки пропущено) 

А Розбу11овуючись Київ зумів лишити живу природу найбільшою 
своєю окрасою. 

Б Собака теж зробився веселий і покрутившись знехотя потюпав 
геть. 

В Онритомнівши Григорій ночув зовсім недалеко глухі постріли. 
Г Ні півслова все мовчить і пасупившись сидить. 
Д Артем здебідьшоrо говорить не поспішаючи. 

8. Одиничний дішрислівник НЕ ТРЕБА відокремлювати ком;ши в ре· 
чен ні (розділові знаки пропущено) 

А Не подумавши й кілочка не з~пешеш. 
Б Спочиваючи бійці славну пісню співають. 
В Прощаю'ІИСЬ Радченко поглядає н бік Дніпра. 
Г Стоїть ;іамислившись стара груша в саду! 
Д Затихаючи десь за ланами rомопів грім. 

9. Обставину НЕ ТРЕБА відокремлюнати комами в реченні (розділові 
знаки пропущенu) 

А Сні1· іде і сяйво розсінаюч11 бліде зволожує афіші і обличчя. 
Б Степ зігнавши з себе ранкову прохолоду виграє зеленими барва

ми. 

В Над озером холонув вечір зануринши в мілкі береги далеке по
лум'я хмар. 

Г Дівчина все ще стоїть заломивши руки. 
Д Білий кінь повіддя попустивши летить у степи. 

10. Обставину НЕ ТРЕБА відокремлювати комами в реченні (розділові 
знаки пропущено) 
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Г Мокрий сиіr легко падаючи як цвіт вишні від вітру 

лягав на землю. 

Д Весело фиркаючи машина вирвалася на пагорок помчала 
у видолинок. 

11. Обставину НЕ ТРЕБА відокремлювати комами в реченні (розділові 
знаки пропушено) 

А Густі лози високі комиші укривши долину чорніють 

таємничо повиті сріблястим туманом. 
Б Міст поєднав два протилежні береги творячи ше одну 

нерухомість поміж їхнім одвічним спокоєм. 
В При самій дорозі поміти11щи старезну грушу всю вкрич· 

сметанкою весняного цвіту пац обозний наказав спинитись" 
Г Можна бачити деякі зорі і не дочекавшись темряви. 
Д Не можна було пройти мимо не замилувавшись заоорожливим 

фонтаном серед ставу. 

12. Обставину НЕ ТРЕБА відокремлювати комами в реченні (розділові 
знаки пропущено) 

А То запахи осінніх хризантем змішавшись з димом розірвуть 

нам груди. 

Б Вжахнулася сарна й щезла в гущині лишивши зелені сліди 

на синій від роси трав/. 
В Гребінка любив своє рідне село й живучи в столиці ніколи 

про нього не забував. 
Г Пором плив перерізаючи пощерблену хвилями 

місячну доріжку. 

Д У тилу в військовім лихолітті люди працювали не покладаючи 

рук. 

13. Обставину НЕ ТРЕБА відокремлювати комами в реченні (розділові 
знаки пропущено) 

А Через мости везли важкі гармаrи вузьким понтонам 

ріжучи борти. 
Б Над хатою піднялиtь у небо голуби знаменуючи мир 

і благодать. · 
В Дід прожив під сонцем коло ста літ ніколи не ховаючись 

у холодок. 

Г Причаївшись у малині за смородиною я слухав бабині 
молитви. 

Д Жінка йде вздовж берега поволі і трохи зі1·нувшись. 
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Н. Уточнювальним членом НЕ УСКЛАДНЕНО речення (розділові зна
ки пропущено) 

А У Корчуватому під Києвом рік сорок другий ожеледь зима. 
6 Там у сузір'ї Саламанлри твій коханий бив тобі чолом. 
В Коло самого дому нід вікнами росли кущі жовтої акації купи 

мальви. 

f Під час лютих осінніх штормів на Чаїному знаходять собі приту
лок риЩ1.лки. 

Д Високо в небі у прозорому надхмар'ї виблискували в променях 
сонця чайки. 

15. Уточнювальним членом НЕ УСКЛАДНЕНО речення (розділ.ові ана
ки пропущено) 

А На вулиці під самими ворітьми :;нявся над колодязем новий жура
вель. 

6 У ясний день з високого берега можна побачити у відкрr.помv мо
рі чималий острів. 

В Після музик увечері довго стояли Василь та Олександра під вер
бами й мли розмову. 

f Тут на умkсі розкіш була весняному вітрові й сонячFюму про
мінню. 

Д Сто сімдесят років тому в березні 1840 року nuб;~чин світ !Певчен
ків •Кобзар•. 

16. Уточнювальним членом ускладнено речення 
А У спеку на ялтинських пляжах тьма-тьмущ:~ людей. 
6 Увечері за ставком як солодко співає соловейко! 
В Односельці вирішили зібратися вранці біл11 мл11на. 
f У травні на Хрещатику каштани білим цвітом пишаються. 
Д Я колись мріяв стати льотчиком ще в п'ятому класі. 

17. Правильно поставлено розділові знаки в реченні 
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А Недалеко від берега над найбільшою скелею, літали чайки;ІЛЛавно 
розрізаюч11 крильми повітря й вистежуючи свою здобич. 

6 Недалеко від берега, над найбільшою скелею літали чайки, плавно 
розрізаючи крильми повітря й вистежуючи свою здобич. 

В Недалеко від берега, над найбільшою скелею, літали чайки, плав
но розрізаючи крильми повітря, й вистежуючи свою здобич. 

f Недалеко від берега, над найбільшою скелею, літали чайки, плав
но розрізаючи крильми повітрн, й, вистежуючи свою здобич. 

Д Недалеко ніл берега, над найбільшою скелею, літал11 чайки, плав
но розрізаючи крильми повітря й вистежуючи свою здобич. 
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1R. Правильно поставлено розділові :ша1<и о реченні 
А Хлопчики сиділи на крутому березі, звісивши ноги, 

і стежачи за вудочками, вели тиху розмову. 

Б Хлопчики сиділи на крутому березі, звісивши ноги і, 
стежачи за вудочками, вели тиху ро:~мову. 

В Хлопчики сиділи на крутому бере'.>і, звісивши ноги, і, 
стежзчи за вудочками, вели тиху розмову. 

Г Хлопчики сиділи на крутому березі 3Вісивши ноги і, 
стежачи за вудочками, вели тиху розмову. 

Д Хлопчики сиділи на 1<рутому березі звісивши ноги, і, 
стежачи :щ вудочками, вели тиху розмову. 

19. Правильно поставлено роздLтюві знаки в реченні 

А Степ, струснувши з себе росу, та, зігнавши непримітні 
тіні, горить рівним жовто-зеленим кольором. 

Б Степ струснувши з себе росу та, зіrнавши непримітні тіні, 
горить рі5ним жовто-зеленим кольором. 

В Степ, струснувши з себе росу та, зігнавши непримітні тіні, 
горить рівним жовто-зеленим кольором. 

Г Степ. струснувши з себе росу та зіrнавши непримітні тіні, 
1·орить рівним жовто-зеленим кольором. 

Д Степ, струснувши з себе росу та зігнавши непримітні тіні 
горить рівним, жовто-зеленим кольором. 

20. Правильно поставлено розділові знаки в ~ченні 
А Бійці, скинувши з себе п.лащ-палатки, вкрили ними 

міномети від дощу, а самі лишившись у rімнастьорках, 

рили окопи, подзенькуючи лопатами. 

Б Бійці, скинувши з себе плащ-палатки вкрили ними 
міномети від дощу, а самі, лишившись у гімнастьорках, 
рили окопи, подзенькуючи лопатами. 

В Бійці, скинувши з себе плащ-палатки, вкрили ними 
міномети від дощу, а самі, лишившись у гімнастьорках, 

рили окопи подзенькуючи лопатами. 

Г Бійці, скинувши з с~е плащ-палатки, вкрили Іfими 
міномети від дощу, а самі, лишившись у rімнастьорках, 

рили окопи, поменькуючи лопатами. 

Д Бійці, скинувши з себе плащ-палатки, вкрили ними 
міномети від дощу, а, самі лишившись у rі.'1настьоµках, 

рили окопи, подзенькуючи лопатами. 
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21. Потребує редагування речення 
А Не покидайте землі, н·е залишивши на ній доброго сліду. 
Б Повернувшись додому, Андрій цілком ві.Д!1ався своїй роботі. 
В Згадуючи літні вечори, у моїй уяві постає сріблясто-синє море. 
r Пожадливо втягуючи в себе повітря, Семен подався додому. 
Д Студенти мовчки стоять, милук;>чись зоряним небом. 

22. Потребує редагування речення 
А Розпихаючи соснове віття, старезний дуб ріс угору до могутнього 

сонця. 

Б Усе тісніше оточують бійці танцюристів, у такт музиці сплескую-
чи в долоні. ' 

В Минаючи наш двір, вози глухо й тоскно поскрипували. 
Г В'іжджаючи на широке подвір'я, на гостей очікував пишний прийом. 

Д Всю зиму підіймалися води Дніпра, заливаючи плавні й о."Іера. 

23. Потребує редагування речення 
А Жайворонки співали над ріллею, високо піднявшись угору. 
Б З півночі повіяв свіжий вітер, розірвавши пелену хмар. 

В Живе село мало не с11оконвіку, притулившись попід горою край 
затоки. 

r Уже смеркаючись, ми дісталися моєї малої батьківщини - Канева. 
Д Місяць плив, намагаючись утриматися на нетривких хвИ.ІІях неба. 

24. Потребує редагування речення 
А Виконавши вправу, повторіть матеріал про однорідні члени ре-

чення. 

Б Розподіливши завдання, ми повинні домаrатися чіткого їх виконання. 
В Провівши глибокий аналіз, ВЩІначе110 стратегію розвитку інституту. 
r Незважаючи на пізню годину, брат продовжував працювати. 
Д Знайшовши помилку в тексті, виправте її червоним олівцем. 

ВідокремлеЮUІ означею. \ 

Здебільшого відокремлюють означення, що виражені дієприкметни
. ковим зворотом чи прикметниками. Означення, як правило, відокремлю
ють комами, рідше - тире. 

3agtUlЗIC7fJЄI Для відокремлення означень визначальними стають такі 
критерії: 

• чим виражене означення (прикметником, дієприкметником чи діє
прикметниковим зворотом; іменником у непрямих відмінках); 

• кількість означень (одне чи кілька); 
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• місце означення щодо означуваного слона (пере/( ним, після нього 
чи на відстані від нього); 

• чим виражене означуване слово (іменником, займенником чи, вза
галі, пропущене, уявне). 

Означення, 
Від()І(ремлюються Не вjдо~<ремлюються 

виражені 
-· 

У зrоджені означення 

дієприкмет- після 0:1начуваноm слова: День, перед означуваним ело-

никовим залитий соm1чним теплом, по- вом: Залитий сонлчним 
зворотом -воЛІЗЮёаЄ(f.ї\оВ:і.ЛЬГ~ '!.!!'JІЛ~;;nодолtзіZСав. 
кількома після означуваного слова, якщо якщо перед означуваним 

прикметни- перед ним уже є о~начення: с1юnом немає о~начення, 

ками чи Лосвіпmі оО!Ь переможні,~ то відокремлення зале-

дієприкмет- прорі:1али темряіііЖіЧ[ ( еся жить під бажання автора: 
пиками Українка). Оті'!!~·~- .. 

прорІЗали темряау НОЧІ І 

Omi •. ~~o._~i,J!l!~. 
прор~зали темряву ноw 

(такі означення частіше 
відокремлюють, ніж не 

відокремлюють) 

прикметни- як перед, так і після ооначува-

ком, дієпри- ного слова, вираженою особо-
кметником, вим займеНІІИІСом: 
дієприкмет- Вона, стримана й чем~ була 
никовим дуже врОіfЛііііОЮ з Лііця (О. Гон-
зворотом чар). Г!!!J!..1!!f!!'i~ йJ_е_~бf»Іа 

була дуже вроr)ливою з лицн. 
lJ!Уgд.иві, ми покидали футболь-
не поле (3 газети): 
Означуване слово-займенник 
може бути пропущене: 
OкlJE!!.ЄJ.І!!J!, покидаю своє весня-
не пристанище й rшрушаю до-
дому (І. KOf!;ІL'Ib). 

прикметни- якщо.між означенням і означу-
ком, дієпри- ваним словом стоять інші члени 

кметником, рсчення:~о~~,п~ред 
дієприкмет- нами розкрився зоос~м ІIOІJUU 

ник о вим світ (О. Довженко). :}од~ спадr1-
зворотом ли з неба, бі~і,~ і l(J!a-

JШСЯ в 11aмemU ( t'СЯ • краЇнка). 
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Продовження табл. 

Означення, 
Відокремлюються Не відокремлюються 

виражені 

Неузrоджені означення 

іменнщq.ми в irк перед, так і після означуваного 

непрямих слова: В OІCJL_llЯJ!!!!. і в чароому 
відмінках 'lJ;:-~"l~ _"!рохи "'!!..1!ftJ:1, ][{дііНага-
(з.приймен- вала 1{JІасну нтля ач1q1 старих 

никамичи часів (0. Донченко). Вийшов а 
без них) хати дід Г1JЩ!дй, в одній СОJЮЧЦІ, 

_І!."Р~'!~ ~~!І["!.~-~еіІуй-
Левицький). 

інфінітивом перед яким 'Іfожна поставити перед яким не можна 

а ca.w: Нам випала .зщшдна l!O!J!>. - поставити а саме: 

9яrлУ.о~-2:11fІР_~о.Q~-~'!:-В... Стала наближатися 
10!!!!-Т!!!І (З газети). юдина ВUl!JjJJjJl.J!!I! !! 
Це вже~ в мене така - ?!!рогу (С. Васильченко). 
поговорити! СБ. Харчук). 

Зауважте! Означення, .виражене дієприкметником чи дієприкмет
ш1ковим зворотом, що стоїть перед 03начуваним словом, відокремлюt'ть

ся комами лише тоді, коли воно має обставинний відтінок причини (пе
ред означенням можна поставити слова будуци, бувши): Знесилений, кінь 
зупинився. !f...й!!!L5шti !~МО~:_ курчата збuлися докупи. ~~~-~ 

Зауважте!Перед непоширеними означеннями, що стоять у кінці ре
чення, ставиться, як правило, тире: ВелиІСі асигнуваншt передбачено на 
jюзвиток металургії - _Ч!!f!!'!!! і кмьоровоі (З газети). 

1. Поширене означення НЕ ТРЕБА відокремлюваm комами в реченні 
(розділові знаки пропущено) 
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А І місяць травень буде гомоніть рудим джмелем наляканим до 
краю. , 

Б Над луками залиmми квітневою повінню холонув оранжевий ве
чір. 

В Покрите хмарами сонце на сей день червоно вибилося з-за го
ри. 

Г Дуби наповнені темінню стоять безшелесно в якійсь шляхетній 
величі. 

Д Мої дні течуть тепер серед стену серед долини налитої зеленим 
хлібом. 

-. 
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2. Поширене означення НЕ ТРЕБА відокремлювати комами в реченні 
(розді)Іові знаки пропущено) ' 

А Зачарований прекрасни:.~ вечором я довго блукав понад берегом 
річки. · 

Б Світ до захмеління прекрасний розступався на всі чотири боки. 
В Не відомий нікому сідаю на лавку слухаю і дивлюся. 

Г Край моря сонце золотить укриті лісом гори. 
Д Обігріте й наго11оване затріпотіло пташенятко крильцями. 

З. Поширене означення НЕ ТРЕБА відокремлювати комами в реченні 
(ро31\ілові знаки пропущено) 

А Селища натомлено поринулі в сон спочивають у теплих обіймах 
ночі. 

Б Легенький попілець підхоплений силою вогню злітав догори та 
розходився навколо. 

В Найдовше сніг тримається в затінку або в нрисинаних листям чи 
землею ровах. 

Г Застебнутий на всі rудзики він стояв справді як соняшник у цвіту і 
тішив :.~ені очі. 

Д Озеро оточене густими кущами та високими вербами було не ши
роке а довге. 

4. Поширене означення НЕ ТРЕБА відокремлювати комами в реченні 
(роз11ілові знаки пропущено) 

А Над озеро:.~ стояв оповитий серпанком загадковості ранок. 
Б На горах за шпилями вкритими лісом пишно горів вечірній світ 

сонця. 

В Темна ніч напоєна степовими пахощами пропливала над 
Асканією. 

Г Оперезане синьо-зеленим 1юясом на пагорбі стоїть місто-замок. 
Д З себе краплі молодик отряс добре втерся хмаркою пухнатою 

і увесь порожевілий враз завис над хатою. 

5. Поширене означення треба відокремлювати ко:.~ами н реченні (розді-
лові знаки пропущено) , 

А Наближається повний спеки й світла південь. 
Б Хто це там оповитий в туман заховався за сипі каштани? 
В Мечем і кров'ю нисані кросворди ніхто уже повік 

не розгада. 

Г Шумлять білим цвітом налиті сади навесні. 
Д Раз добром нагріте серце вік не прохолоне. 
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6. Непоширене означення НЕ ОБОВ'ЯЗКОВО відокремлювати кома
ми в реченні (розділові 3паки пропущено) 

А Морозний сніг блискучий та легкий здається падає· на серце 
прямо. 

Б Птиці кричать уночі J(есь у високості невидимі летять вони над ха

тою. 

В Був вечір свіЖий запашний після /\Онrої задушливої спеки. 
f. ВолохаТИЙ ДЖМіЛЬ НеПОВОрОТКИЙ і вайлуватий /\ОМОВИТО гуде Над 

чебрецем. 
Д Обмерзла й знесилена вона зупинила біля кам'яниці коня й кину

ла йому під ноги сіна. 

7. Непоширене означення НЕ ОБОВ'ЯЗКОВО відокремлювати кома
ми в реченні (розділоні знаки пропущено) 

А Небо розгорнуло намет свій синій широкий глибокий! 
Б А я самотній уночі ще довго в вогнище дивився. 
В Понад самим кюветом ниструнчнлись гінкі стебла однакові незлі

чеані як солдати. 

f Музика бадьора чарів.на полинула через шкільне подвір'я. 
Д І втомивсь я одинокий на самій дорозі. 

8. Непоширене означення обов'язково треба відокремлювати комами в 
реченні (розділові знаки пропущено) 

А Вечір морозний і зоряпий надходив швидко. 
Б Небо ясне й бірюзове рідко бачили мандрівники. 
В Дедалі попадалися вже сосни старі руді кострубаті. 
f Сніг блискучий та легкий здається падає на серце прямо. 
Д Ближче до старезного лісу чорного густого ставало сумно. 

9. Непоширене означення обnв'язково треба відокремлювати ко.\Іами н 
реченні (розділові знаки пропущено) 

А Прийшла пора свята й благословенна. 
Б Море безкрає таємниче десь зливається з небом. 
В У кімнату просочується сонячне світло тепле спокійне. 
f Іде гроза дзвінка і кучерява садам замлілі руки цілувать. 
Д На річку вже налягла ніч суха й тепла своїм чорним покривалом. 

10. Відокремлене узгоджене означення вжито в реченні (розділові знаки 
цропущено) 

190 

А В обличчя вдарив свіжий день пізньої осені з веселим холодком з 
терпким подихом голих скверів з неласкавим сонцем. 

Б Потім він танцював зі схожою на гречанку дівчиною з довгими ко
сами у nілій сукні на високих підборах. 
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В Подали чудовий торт з вишнями й горішками по біло-рожевому 
кремі з шокола;1ом по краях. 

Г Невтомний розум людини втL1еоий у корисний трул окрилює її й 
наповнює життя світлом. 

Д Брянський з туго перетягнутим станом з білявою чуприною стоїть 
облитий сонцем. 

11. Неузгоджене означення НЕ ОБОВ'ЯЗКОВО відокремлювати: в ре
ченні (розділові знаки пропущено) 

А Вона в сльозах і печалі не могла лочекатись синів. 
Б А він з прекраошм голосом і абсолютни:м слухом став інженером

rеолоrом. 

В Нам випала з:tвидна роль бути біля джерела оновлення житт,л. 
Г У сатиновій сорочці в полотняних штанях він пр11йшов сюди з 

дружиною. 

Д Вагони обліпили фронтовики в сірих шинелях фуфайках гімнас
терках. 

12. Правильно поставлено роздL1ові знаки в реченні 
А Ужі" під захід сонця лелека натомлений :;,а день, повернувся до 

свого гнізда, й обважнілий поринув у солодкий сон. , 
Б Уже піл захід сонt(Я лелека, натомлений за день, повернувся до 

свош гні:;~да, й обвцжніли:й поринув у солодкий сон. 
В Уже під захід сонця лелека, натомлений за день, повернувся ло 

свого гнізда, й обважнілий, поринув у солодкий сон. 
Г Уже під захід сонця лелека, натомлений за день, повернувся до 

свого гнізда й, обважнілий, поринув у солодкий сон. 
Д Уже під захід сонця лелека, натомле1111й за день, новернувся до 

свого гнізда, й, обважнілий, поринув у солодкий сон. 

13. Неві;Ї.окремлене означення вжито в реченні (розділові знаки пропущено) 
А Пропахлі тропіками поверталися до рідного краю птахи. 
Б До рідного краю поверталися птахи пропахлі тропіками. 
В До ріднош краю пропахлі тропіками поверталися птахи. 
Г Пропахлі тропіками птахи поверталися до рідного краю. 
Д Поверталися до рідноrо краю птахи пропахлі тропіками. 

14. Пунктуаційну помилку допущено в реченні 
А Прокщrається наповнений зеленими пахощами степ: 
Б О.1еся йде сама дороrою - легка, витончена, пругка. 
В tіатько сидів з веслом на кормі - ве<:елий і дужий. 
Г Заходив тихий вечір, незмінно вогкий, кудлатий від хмар. 
Д Засмаглі й оздоров:1ені покидали ми лазурове узбережжя. 
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15. Пунктуаційну помилку допущено в реченні 
А Знеохочений, до рідного дому блудний син обминає його і йде на 

знадливі вогні у вікнах чужого дому. 

Б Чужа розмовам, юрбам і рекламам, поміж сирен, гудків автомо
білів, несеш крізь гамір вулиць і проспектів свою солону і гірку 
красу. 

В Ти ще виболюєurся болем, ти ще роздерта на шматки, та вже, кру
та і непокірна, ти випросталася для волі. 

Г Я в центрі кола, визначенім сонцем, заглиблю руку в чорний чор
нозем - і стеля над готичним храмом сосен спаде на мене зливою 

озер. 

Д Пристанційні воmі обмацують тіло ночі, зі сну вологе, і колеса аб
з~щ за абзацом перечитують повість дороги. 

16. Прочитайте речення. 
Тепла(1) травнева ніч(2) наповнена фіалковим ароматом(З) стояла 

над зе,млею( 4) поблискуючи зорями(5) мліючи у своїй розкоші. 

Кому треба поставити на місці всіх цифр, ОКРІМ 
А 1 
Б 2 
в з 
r 4 
д 5 

17. Речення Задоволені й усміхнені ". поверталися Зі стадіону додому 
усКJІадниться відокремленим означенням, якщо на місці крапок уписати 

слово 

А глядачі 
Б футболісти 
В тренери 
r футболісти й тренери 
д вони 

18. Якщо на місці крапок уписати сполуку слів оздоблені інее.м.'то неус
кладненим стане речення 
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А ". вражають красою дерева. 
Б Вражають красою дерева " .. 
В Дерева ". вражають красою. 
Г Вражають красою ". дерева. 
Д Красою вражають дерева ." . 
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Відокреl'dJІення прикладок 

Прикладка - різнови;~: означення, тож і відокремлюється вона в тих же 

випадках, що й означення: 

поширені прикладки після озна- Солов 'і, ~~~і співці в~Е.!,~_!!!!-
чуваноrо слова (коми) н.я, зал.ивисто перетьохкуються у вер-

оах (О. Гончар). · 

поширені прикладки, що стоять 
перед означуваним словом і ма-

~~ 3!!._Х3f1.~ОМ, СОJІомія 
зна.qа лише один епосі перемйlти -

ють обставинний відтінок при- зробити краще (В. Врублевська). 
чини (коми) 

поширені прикладки в кінці ре- Я тільки тепер побачив .(!'і!О - !!!!?!!~'!!!-
чення, якщо перед ними можна купку солом'яних стріх (М. КоцЮОин-
вставити а саме (тире) ~~~~-~~-

прикладки, уведені словами або, Лінzвістшса, ~§oмQ11~7!!f-IYE'!!!!O· допомаzає 
тобто, чи, наприк.7Ulд, особлшю, пізнавати замжи мислення (З га.зети). 

на ім'я, на прізвище, як-от, 

а саме (коми) 

прикладю1, що відносяться до ~~..н.маю трохи неба і диі со-
особового займенника (коми) сни в туманному вікні (Л. Костенко). 

прикладки, що п0чинаються ело- Як досвідчений драматур2, Кочета 
вом як, якщо мають обставинний оуду6СВШmбіjГїіаіаЖmрасmному поєд-
відтінок причини (коми) нанні драматичних і пі{Жреслв1ю коміч-

них сцен (3 підручника). 

Зауважте! Не відокремлюються прикладки зі словом як, коли вони 
не мають відтінку причини (такі прикладки відповідають на питання у 

ролі кого? у ролі чого?): Тут ідетьа1 про /Uевченка як художника. 

Зауважте! Не відокремлюються власні назви, якщо вони стоять піс

ля означуваного слова: Космонавт Леонід Каденюк відвідав Технічний лі
цей ШУУ "КПІ» м. Кш;ва. Відокремлення таких власних назв можливе, 

якщо вони вживаються для уточнення, пояснеиня загального іменника: 

Мій ~усід, Григорій Шиян, вирішив узаzалі ІІЄ покидати старої хати на 
високім пагорбі (О. Довженко). 

1. Відокремленою приклаnкою ускладнено речення 
А Книги - морська глибина. 
Б Всесвіт цей - акваріум планет. 

В Сухі гілки - це вже вінок терновий. 
f Виє вовк - ночей моїх соліст. 
Д Сумління - річ тендітна і марка. 
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2. Відокремленою приІ(Ладкою НЕ УСКЛАДНЕНО речення 
А Перед тобою світ - великий том розкритий. 
Б Життя - спокута не своїх гріхів. 

В Одна в поета правда - чистота. 
r Я маю спокій - істинного друrа. 
Д Співають солов'ї - співці весни й любові. 

З. Прикладку треба відокремити за допомогою тире в реченні (розділо
ві знаки пропущено) 

А Віолончельний ялини шум пісню душі моєї хотіли вітри підняти 
на глум. 

Б Самсон заступник твій надія та єдина відкрив чужинці свою міць 
таємно. 

В Рудий ясТруб степовий розбійник знявся вгору й закружляв над 
полем. 

r До Олесі підійшов один з останніх бійців танкіст Василь Крав
чина. 

Д Син білявого дня і чорнявої ночі вечір-мулат підійшов до порога. 

4. Прикладку треба відокремити комами в реченні (розділові знаки 
пропущено) 

А Дивлячись на людей усміхався і мій батько великий добрий чоло
вік. 

Б Осіннє небо дивиться на Львів шляхетних мурів профіль старо
винний. 

В Пешт східну частину міста уже було майже цілком очищено від 
ворога. 

r Це були зарисовки руїн пощерблені фронтони альтанки. 
Д У мене жодних претензій нема до Долі моєї обраниці. 

5. Невідокремлену прикладку вжито в реченні (розділові знаки пропу
щено) 
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А Озброєні діти Залізнякові ми пройдем шляхами при стиглОму 
житі. 

Б Мартинюк високий сухорлявий чоловік тепло дивився на прибу
лих. 

В Українська співачка Руслана Лижичко здобула перемогу на Євро
баченні. 

f Він же Тичина багато зробив у справі перекладів з болгарської мо-
ви на українську. . 

Д Палкий поборник охорони природи Остап Вишня малює свої пей
зажі із задушевним ліризмом. 
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6. Невідокремлену прикладку вжито в реченні (розділові знаки пропу
щено) 

А Час великий диригент перегортає ноти на пюпітрі. 
Б Наймичка невсипуща щовечір небога с11ою долю 

проклинає. 

В Чемпіон світу.> боксу Віталій Кличко вкотре.переміг. 
f Серед лісу особли11ий подив викликає могутній дуб 

цар лісу. 

Д Згадаймо гордість нашої культури класичний 
театр корифеїв. 

7. Невілокрем,пену прикладку вжито в реченні (розділові знаки пропу
щено) 

А Високий чистий д.1він коси передвіщав мені радість і вrіху кос,овиці. 
Б Український філософ Григорій Сковорода жив у гармонії 

3 природою і Богом. 
В А він орел шумить клекоче мов людям розказати хоче 

про ПОЄДИНОК у яру. 

f З кленового туманного тунелю виходить Рильський 
майже силует. 

Д Ось нони рідні озера та луки в синім добрі солов'їних ночей. 

8. Невідокремлену прикладку вжито в реченні (розділові знаки пропу
щено) 

А Осінь найкраща пора пахла з усіх садів. 
Б І ми поети атомного віку останні трубадури на землі. 
В Літературний герой Лавріі1 Запорожець уособлює мудрість 

і мужність. 

f Місяць високе холодне світило супроводив нас у нічні степові 
простори. 

Д Саме Десна річка моrо дитинства залишилася в моїй уяві 
справжньою казкою. 

9. Прикладку треба відокремити комами в реченні (ро:щілові знаки 
пропущено) 

А Фільм О. Довженка. __ «Земля• було ви3нано як шедевр світового 
кіно. 

Б Україна в усній народній творчості давно оспівана 
як хлібний край. 

В Я їхав в Одесу влаштовуватися на кінофабрику як режисер. 
Г «Звениrора• в моїй свідомості відклалася як одна з найцікавіших 

робіт. 
Д Осин Микитка як командир на вимшу вoporn вийшов з натовпу бійців. 

195 



Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

10. Прикладку треба відокремити комами в реченні (розділові 3наки 
пропущено) 

А Петро Я цик як мільйонер фінансово підтримував мовний конкурс 
в Україні. 

Б Миргород як лікувальний курорт один із найвідоміших в Україні. 
В Олександр Мурашко відомий у живописі як художник-імпресіо

ніст. 
Г Чистотіл грицики і деревій відомі в народі як лікарські рослини. 
Д Мавка в «Лісовій пісні:о постає як образ високої духовності. 

11. Перед виділеним сполучником НЕ ТРЕБА ставити коми в реченні 
(розділові знаки пропущено) 

А Тішилася Ганна скоромовкою як піснею. 
Б Доброта потрібна людям як хліб. 
В Лисенко відомий у світі як композитор. 
Г Ця дівчина ... Обличчя як з ікон. 
Д Софія височіє над Дніпром як свіча.-

12. Невідокремлену прикладку вжито в реченні (розділові знаки пропу
щено) 

А Антонімами тобто протилежними за значенням словами переда
ють контрасти. 

Б Козак Бобренко на ім'я Григорій сдиний син достойної вдови. 
В Мати її родом туркменка ~ювсім не була схожа на казашок 

Приуралля. 
Г За провідника поставили геолога Сергія на прізвище Купченка. 
Д Андрій Шевченко як футбоJІіст відомий усій спортивній Європі. 

13. Перед виділеним сполучником треба поставити кому в реченні (роз
ділові знаки пропущено) 

А Столітник аба алое використовують для лікування шлунка. 
Б Високого ліризму сповнені народні пісні або балади. 
В Для зміцнення фундаменту використовують дуб або кедр. 
Г Почитаємо •Мину Мазайла• або .;Народного Малахія" М. Куліша. 
Д Підмет здебільшого виражається іменником або займенником. 

14. Перед виділеним сполучником НЕ ТРЕБА ставити коми в реченні 
(розділові знаки пропущено) 
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А сГра долі або З легкою парою,,. один iCJ найпопулярніших ново-
річних фільмів. · 

Б І доросді і діти полюбляють ескімо або морозиво в пюколаді на 
паличці. 

В Ягель або оленячий мох росте переважно в холодній тундрі. 
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Г Означення здебільшого виражається прикметником або діє11рик
метником. 

Д Вивчення орфографії й пунктуації або правопису заве})Шується в 
дев'ятому класі. -

15. Невідокремлену приклндку із сполучником як ужито в реченпі (роз
ділові знаки пропущено) 

А Людмила як піаністка стала акомпанувати братові-скрипалю. 
Б Рильський як перекладач багато зробив для розвитку нашої літе-

ратури. 

В Венера як правдива мати для сина рада все 011дати. 
Г Розглянемо вашу заяву як згоду на продовження контракту. 
Д Як сестра Світлана завжди мені допомагає в тяжкі хвилини, 

16. Правильно поставлено розділові знаки в реченні 
А Тоді весна, ще тільки натякала про себе, висилаючи вперед своіх 

зухва;шх розвідників, гомінливі ручаї. 

Б Тоді весна ще тільки натякала, про себе висилаючи вперед, своіх 
зухвалих розвідників - гомінливі ручаІ. · 

В Тоді весна ще тільки натякала про себе, висилаючи вперед своіх 
зухвалих розвідників - гомінливі ручаї. 

Г Тоді весна ще ті,1ьки натякала про себе, висилаючи вперед, своіх 
зухвалих розвідників, гомінливі ручаї. 

Д Тоді весна ще тільки натякала про себе, висилаючи вперед своіх 
зухвапих розвідників, mмін.11иві ручаї. 

17. Правильно поставлено розділові знаки в реченні 
А Ми пам'ятаємо Миколу Шпака: стрункого, вродливого юнака із зо

лотим млоссям, з ясним поглядом і милою усмішкою, ЩХХ,"ГОГО 
скромного закоханого в життя і поезію. 

Б Ми пам'ятаємо Миколу Шпака, стрункого, вродливого юJІака із зо
лотим волоссям з ясним поглядом і милою усмішкою, простого, 
скромного, закоханого JJ життя і поезію. 

В Ми пам'ятаємо Миколу Шпака - стрункого, вродливого юнака із 

золотим волоссям, з.ясним поглядом і милою усмішкою, простого, 
скромного закохаtюго в життя і поезію. 

Г Ми пам'ятаємо Миколу Шпака - струпкот, вродливого юнака із 
золотим волоссям, з ясним поглядом і милою усмішкою, простого, 
скромного, закоханого в життя і поезію. 

Д Ми пам'ятаємо Миколу Шпака - стрункого, вродливого юнака із 
золотим волоссям, з ясним пог.~rядом і милою усмішкою, просто
го - скромного, закоханого в життя і поезію. 
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Вставні і вставлені СJІова, словосполучеиЮІ й речення 

Вставні слова, словосполучення й рече11ня виражають особисте 
ставлення мовця 110 свого висловлювання й не несуть нової інформації, 
а лище певним чином оцінюють, уточнюють основне новідомлення. 
Вставні слова, словосполучення й рс<1ення не є членами речення. 

Вставлені слова, с.1овосполучення й речення вносять додаткову ін
формацію в речення, не будучи граматично пов'язані з ним (отже, як і 
вставні конструкції, вони не є чденами речення). 

Вставні конструкції відокремлюють на письмі комами. 

Групи вставних слів Найуживаніщі 
Приклади 

за значенням вставні конструкції 

упевненість чи безумовно,безnеречно,без Ти мене, коха11а, проведеш , 
невпевненість сумніву, справіЛ, певнлріч, до поля, R піду і, може~ 

, ясна річ, правду кажучи, більше не прийду 
щоправда, може, мабуть, (М. Рильський), 
певно,ичевидно,здаеться, 
сподіваюся та ін. 

емоційна оцінц на щастя, на диво, на ра- Треба пакуватись, а тут, 
(задоволення дість, слава Богу, нарЄТ#- як на лихо, приїхав Миша-
чи незадоволен- ,,,;, на жаль, на сором, як нецький (М. Коцюбин-
ня) мовця ш~ зло, як на гріх, соромно ський), 

казати, чого доброго та ін. 

вказівЮІ на кажуть, як кажуть, мов- Там, кажуть, з гір усю кра-
джерело ляв, чую, бачу, по-моему, my видно (Леся Українка). 
інформації на МDЮ думку, на думку ... , 

за вис.ловом ... та ін, 
активізація бачиш, бач, вірите, mаєш, ПеребуванНR в Киfіві, уRви 
уваги уявляєш, уявіть собі, май- собі, багато дшю мені для 
співрозмовниЮІ те на увазі, зверІІіть увшу, п'tіси (О. Довженко). 

між нами кажучи, слово 
честі, чуете та ін. 

зв'язок між по-перше, по-друге, з од- Додому R не йшов, а летів, 
думками ного боку, з іншого боку, до бо, ІЮ-перше, міг похІЮЛи-

речі, між іншим, крім то- тисR, що ма.на одразу має 
го, навпаки, отже, зна- школRра не першої, а дру-
чить, наприхлоі), зокрема, гої групи, а по-друге, тре· 
взtzUlJii., коротко кажучи, ба було збігати в ліс 
зрештою та ін. (М. Стельмах). 

Зауважте/ Між сполучником і вставним словом обов'язково треба 
ставити кому: Газик рвонув уперед, замолов колесами"пішов, пішов і, на
решті, вибрався на рівне (О. Гончар). 
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Якщо протиставний сполучник а (рідше але) стосується вставноrо 
слова, то він відокремлІ0€Ться комами ра30М із ним: Не ЗІШЮ, чи побачу 
Вас, чи ні. А може, власне, і не в тому справа (Л. Костенко). 

Слова, що заЮІ<ДИ Слова, що ні~ОJ1И 
є вставними не буваІОТЬ вставними 

отже адже 
яабуть навіть 
по-перше принаймпі 
по-друге все-таки 

щоправда ІШІаwЮто 
а втім нібито 

Зауtюжте/ Вставлені конструкції беруть у дужки, рідше відокремлю
ІОТh з обох боків за допомо1"0ю тире: Там батиrо, пллчучи з дітьми (а :ми .ма-
11і були і юлі), пе ттщтів 11ихоі до.лі, умер на rшпщині! (Т. Шевченко). 

1. Зв'язок між думками виражає вставне слово в реченні (розділові зна
ки пропущено) 

А Я знаю село повірте зовсім не з книг і викривлених фільмів з яких 
ніколи правди не дізнаєшся. 

Б Як ми вже знаємо по дорозі з Харкова Гребінка зупинився в Кре
менчуці й захоплювався там грою російського актора Мартинова. 

В Це тільки степ їхній щовесни оновлюється навіть після чорноі бурі 
яскраво зацвітає дикими тюльпанами. 

r у кіномистецтві зробив Довженко найбільше кіномитцем він був 
так би мовити природженим. . 

Д Повітрл в горах дуже прозоре отже і видимість тут стала набагато 
краща ніж на рівнині. 

2. Вказівку на джерело інформаціі виражає вставне слово в реченні (роз
ділові знаки пропущено) 

А Чужа душа то кажуть темний ліс. 
Б На диво птахи ще не відлітали у вирій. 
В Без сумнів-у і ми не в тім'я биті. 
Г Мабуть сонця сьоrодні буде мало. 
Д Отже червень починаються канікули! 

З. НЕ Є вставним видL"!ене слово в реченні (розділові знаки пропущено) 

А На щастя злива вже вщухала а крізь хмари пробивалося сонце. 
Б На щастя потяг було затримано через технічні проблеми. 
В У сі іспити сестра на щастя склала на високі бали. 
Г Відчиняли люди широко ворота поливали м щастя дорогу. 
Д Поки працювали в полі дощу на щастя не було. 
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4. Двома вставними словами ускладнено речення (розділові знаки нро
пущено) 

А Ріка звичайно не Егейське море котре походить звісно 
від 4СГе•. 

Б Трава в полі як там кажуть аж шумить лізучи із землі. 
В На жаль тут не було ніяких сумнівів дон1>ка не повернеться. 
f У кожному ділі є сво! майстри і своє так би мовити натхнення. 
Д Словом були ми схвильовані й ентузіазм усе-таки в нас буяв. 

5. Вставним словом усклмнено речення (розділові знаки пропущено) 

А Біліло небо білястим здавалося тонко вібруюче повітря. 
Б Тиша стояла якась неспокійна а світле безмежжя здавалось 

крихким. . 
В Раптом земля затряслась і ось-ось здавалось будинки 

заваляться. 

f Нам здавалося наче з дерев сицлеться зо.11отий дощ осені. 
Д Раніше озеро здавалося безмежним сьогодні ж бачу озерце. 

6. Вставним словом ускладнено речення (ро:щідові знаки пропущено) 

А Вітер дужчаD принаймні очерет шумів так що заглушив навіть 
думки. 

Б Як не гуляла війна 1ю висоті проте не все ше спалила. 
В У ці дні в школах панує тиша адже канікули наст;І.Ли. 
f На думку. професора носилається більшість викладачів. 
Д Можливо блискавиць крило ці горді коси заплело? 

7. Після виділеного слова треба поставити кому в реченні (розділові 
знаки пропущено) 

А Сьогодні ранок ще холодний а втім надій на теплий день не полишаю. 
Б А може щастя вже шукат» нам не треба? Воно навколо нас. 
В Невдача ніскільки його не змінила а навпаки він став ще 

міцнішим. 

f Відступати нам по-перше пізно а по-друге немає підстав. 
Д Сорок літ спливло за видноколом а здається ніби ще й не жив. 

8. Якщо вписати на місці крапок слово може, то ускладненим стане ре
чення 
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А Наш тренер ... Дніпро перепливти. 
Б ".весна вже настала? 
В Кожен ". мріяти про велике. 
r ."орел здійнятись вище хмар? 
Д Україна ". знову перемогти. 
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9. Правильно поставлено розділові знаки в реченні 

А Вже почалось, мабуть, майбуrнє, оце либонь вже почалось. 
Б Вже почалось мабуть майбутнє, оце, либо11ь, вже почалось. 
В Вже почалось, ма6уrь, майбутнє, оце либонь. вже почалось. 
Г Вже почалось, мабуть, майбуrнє, оце, либонь, вже почалось. 
Д Вже почалось, мабуть майбутнє, оце, либоНь, вже почалось. 

10. НІКОЛИ не буває вставним слово 
А навіть 
Б мабуrь 
В отже. 
Г може 
Д уявіть 

11. Виділене слово є вставним у реченні (розділові знаки пропущено) 
А Мар'яна невдоволено хитнула головою проте взяла зі столу со

рочку. 

Б Хоч до вокзалу було й недалеко проте я поспішив сісти до авто й 
приїхати. 

В Гори нібито стояли поруч проте до них іти довелося більше як дві 
доби. 

Г Очі вже не служили і навіть окуляри не помагали проте він не кидав 
своєї роботи. 

Д Народу були зав'язані очі а він проте повертав обличчя туди де 
рокотали грізні струни Тараса Шевче11ка. 

12. Пунктуаційну помилку допущено в реченні 
А rван Франко, як відомо, знав чотирнадцять європейських мов. 
Б Довженко-оповідач, здається мені, перевершував Довженка

художника. 

В Хлопе1tь я молодий І, на думку багатьох дівчат, навіть, симпатич
ний. 

Г Вже, сказати правду, і я немолода, але ж і дячиха красуня -
нічого сказати! 

Д Привикне, кажуrь, собака за возом біпи, то й за саньми побіжить. 

13. Правильно поставлено розділові знаки в реченні 
А Горе, кажуть за горе чіпляється. 
Б Товариш, видно: не зрозумів жарту. 
В Життя (кажуть) прожити - не rюде перейти. 

Г І от, нарешті, засиніли Дніпропетровщини лани. 
Д Кожен має посадити в житті, принаймні, одне дерево. 
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14. Вставлену конструкцію вжито в реченні (розділові знаки пропущено) 
А Розповіді й новелетки із книm •Вечірні розмови~ як на мою 

.думку мають подвійну цінність. 
Б Я згадав і цей може незначний епізод 6о здається мені в ньому 

проступає вдача Максима Тадейовича. 
В Погляньмо будь ласка як Максим Тадейович немов той 

скульптор словами ліпить характеристику Олександра Довженка. 
r Улітку під вербою біля хати як добре що скінчилася зима 

княгиня почала дітей навчати. 

Д Чисте небо не налягало на гори а навпаки своєю високою 
легкою синявою довершувало гармонійно доповнювало їх. 

15. Вставну конструкцію вжито в реченні (розділові знаки пропущено) 
А Свист з неймовірною швидкістю наближався летів як здавалося 

Чернишеві прямо на нього. 
Б За вікном згори було видно шуміло вирувало залите сонцем 

місто. 
В А я грішний заюми хочу бачити в людському труді rpa 

акторська це великий труд тільки хороше. 
f Ще зовсім недавно просто здається вчора було стояли ми 

з нею під нашою вишнею. 
Д Цвітуть каштани все життя одним і тим же цвітом а ми і в цьому 

зміст життя пишніше кожним літом. 

16. Правильно поставлено розділові знаки в реченні 
А Чи справді так було, чи може хто збрехав (хто ворогів не мав), 

а все-таки катюзі, як кажуть, буде по заслузі. 
Б Чи справді так було, чи може, хто збрехав (хто ворогів не мав), 

а все-таки катюзі, як кажуть, буде по заслузі. 
В Чи справді так було, чи, може, хто збрехав (хто ворогів не мав), 

а все-таки катюзі, як кажуrь, буде по заслузі. 
f Чи справді так було, чи, може, хто збрехав, хто ворогів не мав, 

а все-таки катюзі, як кажуть, буде по заслузі. 
Д Чи справді так було чи, може, хто збрехав (хто ворогів не ма.в), 

а все-таки катюзі, як кажуть, буде по заслузі. 

17. Установіть відповідність. 
Значення вставного слова 
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1 джерело інформації 
2 активізація уваги 
3 емоційна оцінка 
4 зв'язок думок 

Приклад 

А Ці поеми, мабуть, помилко
во адресовані читачам мо
лодuюrо віку. 
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АБ в r д 
1 
2 
3 
4 

18. Установіть віщювідність. 

Значення 
вставного слова 

1 невпевненість 

2 джерело інформації 
3 активізація уваги 
4 емоційна оцінка 

АБ в r д 
t 
2 
3 
4 

Б І найвища, по-моєму, краса - це краса 

вірності. 

В Дорога мене нічюхи не втомлює, навна 
ки, я в ній відпочиваю. . 

r На ДИВО, уже кілька ранків безвітря, мо 
спокійне й лагідне. 

Д Ідуть дівчата в поле жати та, знай, сттів~ 
ють ідучи. 

Приклад 

А А завтра у мене, знаєш, важливі 

справи в місті. 
Б Кімната, за його свіІ{ченням, була 

ттросторою й світлою. 
В Ніжність, наттриклад, оттисати 

математично не можна. 

r Може, то шахи ттриносять на своЬс 

крилах весну? · 
Д Як на лихо, ттотяrа на станції вже 

не було. 

Звертання 

Звертання - це слово або словосттолучення в реченні, що на.·шває 
особу, до якої звернена мова: Зорє моя Вf!fІ.ірння, зійди над горою (Т. Шев
ченко). Звертання, як ттравило, має форму кличного відмінка, рідше на

зивною (форма називного відмінка в звертаннях не відттовідає нормам 
українськоі мови). Звертання не є членом речення. . 

Звертання може виражатися як одним словом (неттоширене), так і 
кількома с"1овами (ттошире11е): Не треба rJІіз, не хмур, кохана, брови й не 
схиляй лице своє сумне (В. Сосюра). БідШІ вмошко, чому ти у житі, а не 
на КJІумбі волієш рости? (М. Рильський). 

Звертання обов'язково відокремлюють на ттисьмі з обох боків кома
ми. Якщо звертання стоїт!:~ на початку речеlfня, то при окличній інтонації 
ттісля нього ставлять знак оклику, а настуттне CJIOBO ттшuуть з великої лі
тери: Земле рідна! Мозок мій світліє і душа нtжиішою стас, як твої сrюді-
1юнки і мрії у життя мивают~н;я моє (В. Симоненко). 

Зауважте! Не відокремлюються комами слова о, ой, якщо вони ви
стуттают)? у ролі ттідсилювальноі частки: О слово! Будь моїм мечем! 
(О. Олесь). 
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1. Звертанням ускладнено речення (розділові знаки пронущено) 

А Ви знаєте як липа ше.т~естить у місячні весняні ночі? 
Б Благослови мене у світ без тебе заборони і думать і страждать. 
В Ми славим в одах вогнище t:вяте та всіх пускать до нього ще 

нам рано. 

Г Не оскверни цю мить і не поруш цинічним словом чи гріховним 
жестом. 

Д Ти вседержителю в небі на морі і суші день мій грядущий і су
щий благослови. 

2. НЕ УСКЛАДНЕНО звертанням речення 

А Годі вам, гурт ворогів і прихильних, марні слова промовлять. 
Б Літня ніч, спокусниця зрадлива, крилом одним півсвіту обняла. 
В Старі дуби, спасибі вам за осінь, за відлітання радості і птиць. 
Г Рука в руці - і музика жива, спинися, мить, зіграй сонату вічну. 
Д Мужай, прекрасна наша мово, серед прекрасних братніх мов! 

З. Поширеним звертаНtіЯМ ускладнено реченн:я (розділові знаки пропу
щено) 

А Тебе я земле всю сходив до краю. 
Б О жовтий квіт мелодії розста11ь н:ад строгими квадратами перонів. 
В Добре учителю що ти небокраї підн:яв нам людського стремління. 
Г Я не спатиму люба до світу буду думати й буду писать. 
Д Ой не крийся природо не крийся що ти в лузі за літом у тузі. 

4. Непоширеним звертанням ускладнен:о речен:н:я 

А Бідн:а волошко, чому ти у ж11ті, а не на клумбі волієш 
рости? 

Б Так, друже мій, ми любимо одно: старої творчості додержане 
вино. 

В Дозволь мені, мій вечоровий світе, упасти зерням в рідн:ій 
борозні. 

Г Давай-но, серце, ми печаль облишимо, усі негоди одцвітуть,, 
як дим. 

Д Ні, світе мій, вовік не розлюбить святі поля твої, 
і небеса, і води. 

5. Однорідними звертаннями ускладнено речення 
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r Ой не сійп•сь, снkи, ой не сіЙТ(Х:Ь, рясні, згиньте в темній 
безодні навіки! 

Д О земле втрачена, явися бодай у зболеному сні. 

6. Прапильно поставлено \ЮЗділові знаки в реченні 

А Ой, братику ріднесенький, снився мені сон дивнесенький. 
Б Дозволь мені великий господине, розважиш юшжками смуrок твій. 
В Ой, ви зорі ясні, де ви бачили більше кохання? 
r О панно Інно, 11анно Інно, любові усміх квітне раз -

ще йтлінно. 
Д О, Борисфене, батьку наш і друже, білянвоіх родючих 

берегів ти нас з'єднав в часи прадавніх зрушень. 

7. Правильно поставлено розділові знаки в реченні 

А Ой Не крийся, природо, не крийся, що ти в тузі за літом, у тузі. 
Б Ой, не крийся природо, не крийся, що ти в тузі за літом, у тузі. 

В Ой не кµийся, природо не крийся, що ти в тузі за літом, у тузі. 
r Ой не крийся, природо, не крийся, що ти в тузі за літом у тузі. 
Д Ой не крийся, природо, не крийся, що, ти, в тузі за літом, у тузі. 

8. Якщо вписати на місці крапок слово вогні, то ускладненим стане ре· 
чення 

А Ти в мені запалила ". кохання. 
Б Здалеку виднілися привокзальні " .. 
В ". зігрійте мою душу охололу. 
f ." не ВИХОNJТЬ мені З ГОЛОВИ. 
Д Саме ". відбивались у вікнах. 

9. НЕ УСКЛАДНЕНЕ звертанням речення (\Юзділові ;~наки П\ЮПУщено) 

А Панове сумі важко розібрати що і ·до чого як воно було. 
Б А я щасливий що вручила ти мені одвічну тугу за тобою. 
В Ой ти мамцю ой ти рідна головонька моя бідна! 
r Дивись же на мене сонце і засмали мою душу. 
Д Тебе я земле всю сходив до краю. 

1 О. Пунктуаційну помилку допущено в реченні 

А fей, ви, зорі ясні!" Тнхий місяцю мій!" Де ви бачиди більше 
кохання? .. 

Б Лунайте ж, оркестри, грими барабан, бо крок наш і дух наш 
міцніє! 

В І все-таки до тебе думка лине, мій занапащений, нещасний краю. 
r Моя пісне, вогниста, шалена, ах, розбийся на світлі акорди. 
Д Гетьте, думи, ви, хмари осінні! Тож тепера весна золота! 
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11. Прочитайте речення. 
ПршVІивайте до колиски(1) лебеді(2) як мрії, опустітьrя(З) muxi(4) 

зорі(5) синові під вії. 

Кому треба поставити на місці всіх цифр, ОКРІМ 
А 1 
Б 2 
в з 
r 4 
д 5 

12. НЕ ПОТРЕБУЄ реда&вання звертання в реченні 
А З морозивом, вийдіть з автобуса. 
Б З кошиком, не rюрвіть мені панчохи. 
В Дітки, ви виходите па наступній зупинці? 
Г Синьоока, дозволь пройти. 
Д У зеленому капелюсі, пройдіть уперед. 

Тире між підметом і присудком 

Тире між підметом і складеним іменним присудком може ставитися 
лише на місці пропущеного дієслова-зв'язки, порівняйте: Мій бJшш -
:/$f:UЧ/0:~:::.Н є чдожниким. Мій Щшш. биде художни5ом. Мій Щшш 

Між підметом і присудком на місці дієслова-зв'язки тире ставиться 
лише в таких випадках: 

1. [іменник (числівник) у на;~ відм. - іменник {числівник) у наз. 
JWw,]. 

ВіІщш галактик - вічні Іі!ШJШШlj. !Jшш. - худож1щк знаменитий 
(Л. Костенко). Лва та два - 'JШШIJJJi. 

2. [інфінітив - інф;ujтив). 

Ж1Шш - ВітчUЗІfі ~-БQЯl!ШС.Я смерті - на світі~ (Нар. тв.). 
З. [інфінітив - іменник v на.з відм ). 
Малювати - мое упQдQбq1111я. 
4. [ - це (оце), то, ось, аначить ]. 
Вірний пvuятель - то найкращий ~ (Г. Сковорода). Жш!ш мені 

без праЩ - значить 1fL.1J1Ш11Ш (Д. Павличко). Жш.пшв_ - цє боже6ільне 
2!Jilj (Л. Костенко) .. 

Між підметом і складеним іменним присудком тире на місці пропу
щеного дієслова-зв'язки не ставиться у таких випадках: 

1. [займенник ]. 
Сумує хата, бо вона вже пустка (Л. Костенко). 

206 



Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

2. [ не іменник (займ.) у наз. відм.]. 
~не камінь (Нар. тБ). ШК не наша влаrnість (Л. Костенко). Ця 

ІШУJ!йШ не МОЯ. 

З. [ ~ прикметник~дієп~кметниL 
Твоє чоло ІШІЯХетне i ясне. tldx0 ть тч. у неї хмарні (Л. Кос-

тенко). Черкащина~ Шевченком. 

Зауважте! Якщо іменна частина складеного присудка виражена по
рівняльним зворотом, то тире перед нею ставиться за бажанням автора 
(з метою наголосити): !1J:JШg - мов rg_ по~рІ(Ч ікебани. Самотність -
як обірвана струна (Л. Костенко). оо як св~ча (6. Іончар). Не забу
вайте: порівняльний зворот, як і фразеологічний, дієприкметниковий чи. 
дієприслівниковий, виступає одним членом речення (не слід розглядати 

складові частини зворотів як різні члени речення). 

Зауважте! Якщо іменна частина складеного присудка виражена 
формою орудного відмінка, то тире на місці пропущеної зв'язки ставить

ся за бажанням автора: Мsшш ооботою, а в@пачишж - відпочинком. 

1. Тире між підметом і присудком обов'язково слід поставmи в реченні 
(розділові знаки пропущено) 

А Усе rеніальне просте. 
Б Собор як свіча. 
В Мова не полова. 
r Мова ОДЯІ' думок. 
д Ти втілення добра. 

2. Тире між підметом і присудком обов'язково слід поставити в реченні 
(розділові знаки пропущено) 

А Книги морська глибина. 
Б Сини як зима і літо. 
В Кохання не іграшка. 
r Усі дерева вкриті інеєм. 
Д Квітки конвалії найніжніші. 

З. Тире між підметом і присудком обов'язково слід поставити в реченні 
(розділові знаки пропущено) 

А Усі ми не в rім'я биті. 
Б У ці дні ранки тепліші. 
В Літні канікули улюблена пора. 
Г Черешні в нашому саду ро:зкішні. 
Д Краса Дніпра оспівана в піснях. 

. 207 



Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

4. Тире між підметом і присудком обов'язково слід поставити в реченні 
(розділові знаки пропущено) 

А Ми діти сонця і добра. 
Б Кров людська не водиця. 
В Тиха вода завжди глибока. 
Г Читати нові світи відкривати. 

Д Самотність як обірвана струна. 

5. Тире між підметом і присудком обов'язково слід поставити в реченні 
(розділові знаки пропущено) 

А Твої очі як зорі. 
Б Мова не полова. 
В Липневі дні неповторні. 
Г Лиш боротись значить жить! 
Д Я полководець миру і дuбра. 

6. Тире між підметом і присудком НЕ ОБОВ'ЯЗКОВО ставити в ре
ченні (розділові знаки пропущено) 

А «Віють вітри ... !> за жанроJ.І пісня. 
Б Життя прожити не поле перейти. 
В Сміле слово то наші гармати. 
Г Шість і чотири десять. 
Д Поле як море. 

Розділові знаки в простому реченні (повторення) 

1. Прочитайте речення. 

·Під сосною(1) на теплому твердому піску(2) змішаному з падалиш-
ньою ЮІuцею(З) лежить Тимоха(4) смирний(5) неzовірІШй ХІ!опець. 

Тире треба поставити на місці цифри 
А 1 Г 4 
Б 2 Д 5 
в з 

2. Прочитайте речення. 

Іржання те розбилася зараз же на десять відzомонів(1) і покотилося 
по ярузі(2) і пішло бродить та zомоніти понад болотечком так(]) наче не 
од11а КОНЯtlка заіржала(4) а(5) принаймні(6) ці.лий табун. 

Кому треба поставити на місці всіх цифр, ОКРІМ 
А 1, 2 Г 4, 5 
Б 2, З Д 5, 6 
в 3,4 
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З. Не відокремлене означення ВЖІП'О в реченuі (розділові знаки пропущено) 

А Вику;паний дощем вКJІоняється землі колос. 
Б Колос викупаний дощем вКJІоняється землі. 

В Викупаний дощем колос вКJІоняється зеМJІі. 
Г Дощем викупаний землі вклоняється колос. 
Д Вклоняється землі колос викупаний дощем. 

4. НІКОЛИ НЕ буває вставним слово 

А принайм11і 
Б може 
В однак 

r зрозуміло 
Д буває 

5. Відокремлену прикладку uжито в реченні (розділові знаки пропущено) 

А Великих вершин досягають ла жаль не тільки орли. 
Б Море натомлене штормом здається безсилим. 
В Над горами стояла ніч світла чиста прозора. 
Г Десь там на іскристій рівнині не спить у заметах село. 
Д Час великий диригент перегортає ноти на пюпітрі. 

6. Вставне слово вжито в реченні (розділові знаки пропушено) 

А На жаль сподіватися не треба. 
Б На диво чекали новорічної ночі. 
В На щастя сподівається кожен. 
Г На жаль дощі не припиняються. 
Д На жаль розраховувати не солідно. 

7. Установіть відповідність. 

Відокремлений 
чле'ІІ реченШІ 

Приклад 

1 обставина 
2 додаток 

А Божий світ, оповитий красою, задрімав 

у легенькому сні. 

3 означення 
4 прикладка 

(різt1овид означенtІЯ) 

АБ в r д 
1 
2 
3 
4 

Б Високих зір тополі не дістануть, 
але ростуть у небо крізь роки. 

·в Солодкою стрілою пізній цвіт, 
скрадаючися, приморозок ранить. 

Г Озброєні діти Залізнякові, ми пройдем 
шляхами при стиглому житі. 

Д Не повертайтесь на крути своя: нічого 
це, крім болю, не приносить. 
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8. Установіть відповідність. 

ВідоКремлений 
Ч.ІІенречення 

1 обставина 
2 додаток 
3 означення 
4 прикладка 

(різновид означення) 

А6 в r д 
1 
2 
3 
4 

9. Установіть відповідність. 

Відокремлений 
член речення 

i обставина 
2 додаток 
3 означення 
4 прикладка 

(різновид означення) 

А6 в r д 
t 
2 
3 
4 

Приклад 

А Який Шумливий світ там, за вікном! 
Б Оживлялася музика крапель, сумних 

і веселих, лінивих і жвавих. 

В Народе мій, уже пора настала для 
щедрих 3ерен Правди і Добра. 

Г Осінь, найкраща пора, пахла з усіх 
підвід. 

Д У сі прийшлJt на заняття, за винятком 
двох черrових. 

Приклад 

А Ніхто, крім тебе самого, цьоrо 
не зробить. 

Ііі У кімнату ллється повітря, напоєне 
пахощами літньоrо саду. 

В І ми, поети атомноrо віку, останні 
трубадури на землі. 

Г Заночував туман у полі! уранці влакав 
над рікою. 

Д У сю зиму підіймалися води Дніпра, 
заливаючи плавні, озера. 

10. Установіть відповідність. 

Відокремлений 
член речення 

1 обставина 
2 додаток 
3 означення 
4 прикладка 

(різновид означення) 
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А Не кинувши у rлиб надійний якір, 
пливу й пливу повз береm краси. 

Б У березні, у бере3ні земля прощається 
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В Овіяна степовими вітрами, стоїть на 
березі лиману хатина. 
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АБ в r д 
t 
2 
3 
4 

11. У становіть відповідність. 

ВідОІСрем.лений 
член речення 

1 обставина 
2 додаток 

з означення 

4 прикладка 

(різновид означення) 

АБ в r д 
1 
2 
3 
4 

12. Установіть відповідність. 

Відокремлений 
член речення 

1 обставина 
2 додаток 

3 означення 

4 прикладка 

(різновид означення) 

АБ в r д 
1 
2 
3 
4 

r Не чуrи ніякого rолосу, крім 

вівчарської трембіти на далекій 
rюлuнині. 

Д Ось вони, -рідні озера та луки, 
в синім добрі солов'їних ночей. 

А 

Б 

в 

Приклад. 

У се можна виправдати, окрім 

освіченоrо варварства. 

Осяяний сонцем, перед нами 

розкинувся зовсім новий світ. 
На долині, край лісу, висить 
синя імла. 

Г Старий ві1-ряк, дубовий птах, 
стоїть на пагорбі в житах. 

Д В саду ботанічнім невміло, незвич
но лоВ.лю, доганяю кленові листки. 

А 

Б 
в 

Приклад 

Не оравши й не сіявши, не будеш 
хліба їсти. 
О земле втрачена, явися! 
Новела, на відміну від оповідання, 

більш напружена й динамічна. 
r Василь, міцний чолпвік, наrадував 

казкового богатиря. 
Д Жах, німий, холодний, до світаю<у 

гримів прикладами на rанку. 
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СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ 

Складним називається речення, що складається з двох або кількох 
простих, об\:днаних за смислом та інтонацією: Спішить за мною тепле 
літо, в якому пахю1ть медом трави (Г. Чубач). Мати tJшш сон під моі:м 
під вікном, а вродив соняшник (Б. Олійник). 

Складне речення 

сполучникове 

безсполучникове з різними видами зв'язку 

складносурядне складнопідрядне 

Настане час - Не.хай ще раз Зашебетае Там rшшш, ~ любист-
і nWe ш;с о архі8 посл11,хаю, як соловейко ·· ку, ивітуть такіЖЩL· 
(Л. Костенко). те море шш;,. пішла lJJJ1J!l. гаєм жини, і вишні чорнота 

(Т. Шевченко). (Т1Ііевченко ). ~дохолодів 
(Л. Костенко). 

~-

Складно~уряднеречеrmя 

Складносурядним називають складне речення, частини якого рівио
правні :ia смислом і пов'язані сурядним зв'язком за допомогою сурядних 

сполучників: І ~ r:онце, і місяць вставав, і гуси кричали на фоні :ю
Lрав (Л. Костенко). 

Сурядні сполучники. Приклади 

єднальні: і, й, та (=і), ні ... ні ••. , Задощило, і фільмувття ~ 
ані" .ані". , не тільки" .а й". , і".і." пе,ипинити (О. Гончар). 

протиставні: а, але, зате, проте, Слово - с;ібло, а моєчаІІІІЯ -~ 
однак, та (~але) (Нар. ПІ .. 

розділові: або, чи, то".то"., 
Чи то шцмлять так хвилі, чи нім.!/ш 

або".або". , чи ... чи". , ~всл~іJ (0. !Іахльовеька). -
нето ... нето". 

Розділові знаки в складносурядних реченнях 

Розділові знаки ставлять на межі між частинами складносурядних 

речень перед сполучником сурядності: Ні повітря не ворухнеться, ні 

пташка не защебече (М. Коцюбинський). 
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Розділовий 
Правило Приклади 

3нак 

кома частини речення внража- Сюів гаю 11ерwикалисt>. таJЮШ 
кrгь одночасність, послі- раз ,11 раз _cma (Т. Шевченко). 
давність подій або nричи- Прqйшяв , і.1Ш];Ш!1Р заярtіли 
ново-наслідкові зв'я1ки під 001/Цt'М (У. Самчук). 

тире частини речення виража- ~вітер понад ставом -
ють швидку зміну 11одій чи . ~ (Т, Шевчеt1кu). 
причиново~наслідкові 1lощ поойшов - і КУі!і ~ 
зв'язк!f (у другому реченні (М. Рильський). 
висновок або наслідок дії 
першого) 

крапка частини речення значні за Річка широка та~, а вода 
з комою обсягом або в середині них синя та чш;та; 1 котит11ся вона, 

є свої розділові знаки виблискуючи та шумуючи --
(Марко Вовчок). 

Заува:ж:теІ Не ставиться розділовий знак перед сполучниками і, й, 
та (=і), або, чи, якщо частuни скдадносурядного рече1111я мають сніль
ний другорядний член, вс-щвне слово або частки лише, тільки, ще, на
віть; .Д.е_с_ь_r;_1!еу_е_іJ11_ ~паровоз і почулася пісня (О. Гончар). 

Не ставиться також розділовий знак, якщо названі нище сполучники 
поєднують два питаль1шх речення, окличних чи спонукальних; Та11;е ~
кішне над ІШМи небо і такі ми до безмежності молоді! (В. Шевчук); Коли в 
mёО'ёвідпустка і де ти бцдеШ відпочивати? (3 ро.1мови). 

Заува.ж:mе!Ускладносуряднихреченняхпередсполучником~й,mа 
(08і) ставиться комд або тире, якщо часгини виражають нричиново
нас.тrідкові зв'язки, - вибір знака обумовлюється в таких випадках ба
жанням автора (приклади див. вище в таблиці). 

1. СКJІадносурядним є речення 

А Латаття ніжилось в О.1срах, хитали ряску карасі. 
Б На вечірньому небі потьмяніли і щезли 

сріблясті зірки. 
В Національна своєрідність зближує нації, 

а не роз'єднує їх. 

Г Усе іде, але не все мина~; над берегами вічної ріки. 
Д Хто своє носить, той чужого не просить. 
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2. Складносурядним є речення 

А Старенька жінка вносила соломки і, вся залита сяйвом золотим, 
•югось палила у печі іконки, поцілувавши кожну перед тим. 

Б Дорога зіп'ялась на невисокий перевал і круто збігла вниз 
по вапнистому білому схилу. 

В То наближаючись, то віддаляючись, але не стихаючи зовсім, 
гуркотіло і гуркотіло два трактори в полі. 

Г Холодні зірки мерехтіли в темному небі, і нескінченний Чумаць
кий Шлях простягся у вічність. 

Д Народилос_я літо з дощів і холодних сніrів, наполохано сіло в са
дочку під вишнею. 

З. Протиставний смисловий зв'язок мають частини складносурядного 
речення 

А Запрягайте коні в.шори, коні воропії, та й поїдсм до1·аняти літа 
молодії. 

Б Темне небо лежало, і хмара ходила навкісна, та шуміли тополі. 
В Була я щаслива, та терном поросла моя дорога до того щастя. 
Г Ялинка затремтіла від низу до вершечка, та кілька глиць упало 

на сніг. · 
Д Лиш коники в стерні сюрчали та марево хилилось до землі. 

4. Одночасність подій виражають частини складносурядного речення 
(розділові знаки пропущено) 

А Багряне сонце сутінню лісною у просвіт хмар показує кіно і десь 
на пні під сивою сосною ведмеді забивають доміно. 

Б Раптом заблискотів заколихав во1·нями весь правий берег 
і стало видно скіфські могили над Дніпром і лівобережні піски. 

В Біла стежка в далечі губилась а мені у безтурботні 
дні назавж;щ навіки полюбились ніжні і замріяні пісні. 

Г Одна хвилинка темного горя і вмить усміхнулось направо 

усміхнулось наліво і золоте 11оле махнуло крилами аж до 
країв синього неба. 

Д Ще лише хвилинка-друга і гарячі коні порівняються з 
маврійським дубом. · 

5. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продов
ження речення Вітру на морі Ж! була ... вибрати 

А коли ми повернулися з екскурсії . 
. Б хоча за прогнозом і обіцяли буйного. 
В як і очікуваного кілька днів сонця. 
Г проте клекотав сильний прибій. 
Д штиль радував матерів із дітьми. 
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6. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продов
ження речення Сонце заходи.ло ... вибрати 

А розкидаючи рожеві ІVІЯМИ по піску. 
Б і тепло разом із собою забирало. 
В і надворі починало вже темніти. 
r ніби пірнало в безкрає море. 
Д і накладало ніжні сліди на берег. 

7. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продов· 
ження речення Зривалися в небо ластівки ... вибрати 

А коли вибігав у двір старий кіт. 
Б ховалися комахи в невидимі щіlІини. 
В і різко тараном падали вниз. 
r та вимальовували в ньому арфу. 
Д і розбивали небо блискавки. 

8. Складносурядне речення утворнться, якщо серед варіантів продов
ження речення В гаю співають солов'ї ... вибрати 

А коли весна приходить справжня. 
Б дарма що холоди і злива. 
В і піснею сповіщають про весну. 
r а в Грудях калатає. 
Д і заливаються, і мріють. 

9. Перед виділеним сполучником треба поставити кому в речеuні (роз
ділові знаки цропущено) 

А Удосвіта знов загули на морозі сосни і закричали півні 
на горищах. 

Б Тут кажуть уночі горять вorni болотні ~и світяться корчі зотліlІі 
до трухи. . 

В Зрідка тут пробіжить заєць або спиниться на кручі вовк. 
r в одну мить розсунувся простір і стали ближчими зорі. 
Д На сизих луках скошено траву і літо буйне D береги ввійшло. 

10. Перед виділеним спол~иком треба поставити 1.<ому в реченні (роз· 
ділові знаки пропущено) · 

А Ну хто не грав його і хто не слухав? 
Б Десь коні ржуть і глухо грають сурми. 
В У полі сонце і в селі все залито гарячим сяйвом. 
r Без Слова немає обнови і часу мертвіє відліІ:С. 
Д ;вже червоніють помідори і ходить осінь по траві. 
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11. Перед виділеним сполучником треба поставити кому в реченні (роз
ділові знаки пропущено) 

А На небі з хмар творилися темні хащі лісів і в їхньому русі й 
розвої вчувалась хода весни. 

Б Тільки синиці посвистують та інколи прошелестить угорі 
невидима гайвороняча зграя. 

В А сьогодні над Харковом зупинились табуни південних хмар і 
йде справжній тропічний дощ . 

. r Уже вся долина й гори блищать вогнями і разом з димом 
із землі здіймається вгору і пісня. 

Д Від лісу тягло свіжим настоєм живиці та долітали лункі 
удари сокири. 

12. Перед виділеним сполучником треба поставити кому в реченні (роз
ділові знаки пропущено) 

А Знову яблуні цвітуть і лунає знайомий мотив. 
Б Вночі спадали хмари куряви і затихав Путивль. 
В Знов зустріча земля годину літню і дерево па)(учо 

зацвіта. 

f Під стріху вигнався соняшник і кручені паничі по 
ньому в'ються. 

Д Де-не-де біля вирв сивіє безводний полин або кущиться 
пахучий чебре11ь. 

13. Коми НЕ ТРЕБА ставити між частинами складносурядного речення 
(розділові знаки пропущено) 

А Тільки коники сюрчать та перепел іноді підпадьомкує. 
Б І наперед не треба ворожити і за минулим 

плакати не варт. 

В Над Дніпром клубочиться задуха і пахне степом 
сизий деревій. 

r Цливе над світом осінь як медуза і мокре листя падає 

на брук. 
Д Нове століття вже на видноколі і час новітню створює 

красу. 

14. Коми НЕ ТРЕБА ставити між частинами складносурядного речення 
(розділові знаки пропущено) 
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15. Коми НЕ ТРЕБА ставити між частинами складносурядного речення 
(розділові знаки пропущено) 

А Козацький вітер вишмагає душу і я у ніжність ледве добреду. 
Б Лиш rул од копит степом котився та хдіба шелестіли. 
В А вже весна і знову серця щем і знов надія мертва оживає. 
Г А літо йде полями і гаями і вітер віє і цвіте блакить. 
Д Реве Дніпро й лани широкополі медами пахнуть колосом шумлять. 

16. Коми НЕ ТРЕБА ставити між частинами складносурядного речення 
(розділові знакJі пропущено") 

А Не сплять лиш цвіркуни і фонтан та кліпа очима-зорями небо. 
Б Чи то мені здається чи то спра11ді свист тихшає? 
В Під вечір стихли голоси й засяяли в небесах зорі. 
Г А гуси знов rелrочуть на озерах і пахнуть медом плавні навесні. 
Д Або розумне казать або зовсім мовчать. 

17. Тире треба поставити між частинами складносурядного речення (ро.1-
ділові знаки пропуще.но) 

А Тепло було й вишні цвіли рясно. 
Б Заснули доли і нолонина в тищі спить. 
В Ура.1 труснуло всю світобудову і тиша впала на свічадо плес. 
Г Ясно ще осіннє сонце сяє та холодом осіннім вже в повітрі 

потягає. 

Д Чи то мій сон чи 11росто чорна маrія чола. 

18. Тире треба поставити між частинами складносурядного речення (роз
ділові знаки пропущено) 

А Микола направив струни повів смичком і жалібна пісня 
розляглася по хаті. 

Б На яру стояло чималеньке село і посеред села біліла невеличка 
нона церква. 

В Проходять покоління по землі та кожне творчий слід свій залишає. 
Г Зустрілись двоє пізно по зимі та вже на скронях паморозь зимова. 
Д Чи біля тебе душу відморожу чи біля тебе полум'ям згорю. 

19. НЕ ТРЕБА ставити тире між частинами складносурядного речення 
(розділові знак'и пропущено) 

А Чимось зарадиш людині і на.душі легко весь день. 
Б Чужих два слова в пісні буде і пісНJІ вся тоді чужа! 
В Озвавсн постріл над рікою і на коня схиливсь козак. 
Г Давно закінчилася злива і хмари розійнтися. 
Д Квітує жито і ячмінь колос викидає. 
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20. НЕ ТРЕБА ставити тире між частинами складносурядпоrо речення 
(розділові знаки пропущено) 

А Пройшла гроза і ніч промчала. 
Б Глянуть не всиrнеш і вік промайне. 
В Зросли заводи і міста і відступили хащі. 
r Дунув вітер понад степом і сліду не стало. 
Д Минуло чимало років і крила поважчали. 

21. Прочитайте речення. 
Чи оdнь(1) чи зима(2) чи в зелені діброва(]) весни вітає дні(4) чи літо 

славить птах, - усе мені шумить хода твоя шовкова(5) а стан твій моло
дий пливе в моїх очах. 

Кому треба поставити на місці всіх цифр, ОКРІМ 
А 1 
Б 2 
в з 
r 4 
д 5 

22. Правильно поставлено розділові знаки в реченні 
А Ти ще виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки, та вже 

крута і непокірна, ти випросталася для волі. 

Б Ти ще виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки та вже, 
крута і непокірна, ти випросталася для вмі. 

В Ти ще виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки, та вже, 
крута і непокірна, ти випросталася для волі. 

r Ти, ще виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки, та вже, 
крута і непокірна, ти випросталася для волі. 

Д Ти ще виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки, та вже, 
крута і непокірна ти випросталася для волі. 

23. Правильно поставлено розділові знаки в реченні 
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А Безконечні стежки скриті, інтимні, наче для самих близьких, 
водять мене по нивах, а ниви котять та й котять зелені хвилі і 
хлюпають ними аж в краї неба. 

Б Безконечні стежки, скриті інтимні, наче для самих.близьких, 
водять мене по нипах, а ниви котять та й котять зелені хвилі і 

хлюпають ними аж в краї неба. 
В Безконечні стежки, скриті, інтимні наче для самих близьких:, 

водять мене по нивах, а ниви котять та й котять зелені хвилі і 
хлюпають ними аж в краї неба. 
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Г Безконечні стежки, скриті, інтимні, наче для самих близьких 
во;~ять мене по нивах, а ниви котять та й котять зелені хвилі і 

хлюпають ними аж в краї неба. 
Д Безконечні стежки, скриті, інтимні, наче для самих близьких, во

дять мене по нивах, а ниви котять та й котять зелені хвилі і хлю

пають ними аж в краї неба. 

24. Крапку з комою треба поставити між частинами складносурядного 
речення (розділові знаки пропущено) 

А Чумацький віз тихо рипить піді мною а в синім небі Чумацький 
Шлях показує дорогу. 

Б Кам'яні баби стояли на курганах і сліпо дивились у далечінь та 
ще високо в небі шугали орли шукаючи нової поживи. 

В То по полю б я хотів чорщ1м вихором летіти то мавок серед 'лісів 
я б ловив на зойк трембіти. 

Г Дерево стояло ще голе однак на вітах його вже починалось пта
шине життя. 

Д Шаблю вибито з рук але з серця не вибито дух волі й жадання 
краси! 

СхладнопідрJІДНе речення 

Складнопідрядним називають складне речення, частини якого не рів
ноправні за змістом та граматично і поєднані підрядним сполучником чи 

сполучним словом: К~льтурна людина та, яка з11JШшається культурною 
на самоті (О. Гончар . 

У складнопідрядному реченні с mловна частина (схематично її по
значають квадратними дужками) і підрядна (схематично її позначають 
круглими дужками), що приєднується до головної сполучниками підряд

ності (бо, якщо, що, тому що, як тільки тощо) чи сполучними словами 
(хто, що, який, чий, котрий, як, коли, де). 

Сnоnучники nідр~дності Сполучні сло13а 

сполучник - службова частина мови, займенник або прислівник -
тому членом речення не буває самостійні частини мови, а О1Же, 

є ч.1енами речення 

Мені завжди здавалось, що у Греції Музика - ~води, ШО~-
наІfІ0т'Ь статуї шшмJ, (~. Костенко). ~у фонтанах (О. Гончар . 

У реченні Музика - журкіт води, що струме1tить у фонтанах підряд
на частина приєднується до головної сполучним с.1овом що, яке є займен

ником (ужите замість іменника 4вода"') і виконує роль підмета. На місці 
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слова що можна поставити іменник вода з попереднього речення: вода 
стр~менuть у фонта~юх. 

ауважте! Також запам'ятайте й такий спосіб перевірки статусу 
слова: коли що можна замінити словом який чи котрий, то воно є займен

ником, адже сполу•1ники не можуть змінюватися за відмінками і числами 
чи мати рід (який, котрий - чол. рід, ощшна, називн. відм.). 

Запам'ятайте: підрядна частина здебільшого починається із спо
лучника чи сполучного слова[ 

типи склад11опідрJІДІ1нх речень 

Тиn nідрядного Питання/ сnолучники 
Приклад 

речення чи сnолучні слова 

який? яка? яке? які? Життя - це оббирття з 

спол.: що, щоб, ніби; 
реп'яхів, що пазура.,wи 

означальне уn'JІ.ІІUСЯ в душу 
спол. сл.: який, чий, кот- (Л. Костенко). 
рий, що, де, куди, звііhси 

хто? ЩО? кого? ІЮго? Не можна допустити, 

спол.: що, як, щоб, мов, 
щоб людиною керував страх 

ніби, наче, аби, якби, 
(О. Гончар). 

:1'ясувальне коли, поки, доки, чи 
спол. сл.: який, чий, 
котрий, що, де, куди, 
звііkи, як, чому 

обставинне iJe? куди? звідки? Тепер я скрізь, де світ.ло і 

міс.ця СПШІ. сл.: де, куди, лііJки 
любов (П. Филипович). 

коли? як довго? доки? Доки сонце зійде, роса очі 
з яких11ір? виїсть (Нар. тв.). 

обставинне спол.: як, 11ісля того як, 
часу вііJколи, відтоіН як, з тих 

пір як 
СПОJІ. сл.: коли, 11оки, доки 

як? яким с11осо6ом? иою Сердега так rюрелякався, 
мірою? наскtльки? що аж тре.мтить 

обставинне (Л. Гдібов). 
способу дії, спол.: що, чи.м ... т~111, аж, 
міри і етупеня що аж 

сrтол. сл.: як, скільки, 
ШlСКЇJІЬКU 
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Продовження табл. 

Тип підрядного Питання / СfІолучники 
ПриК!Іад 

речення чи сnолучні слова 

як? Зацвіла f1 долииі чq;t101I0 

обставинне спол.: як, ніби, IIO'fe, мовби калина, ніби засміялось 
порівняльне 

спол. сл.: як 
і1івчшю-дити11а (Т. Шев-
ченко). 

за якої умови? Якби ви вr1ились так, як 
обстав11нне спол.: якщо, ко.ди, якби, треба, то й мудріt;ть би була 
умови як, рш, аби своя (Т. Шевченко). 

чому? через що? Нам з тобою, видно, по 
з якої причини? дорозі, бо ішли й нікуди 

обставинне спол.: бо, що, оскі.льки, 
не прийшли (Л. Костенко). 

причини аіІже, тому що, через те 
що, внаслідок того що, 
у зв'язку з тим що 

з якою метою? навіщо? ПіШJІа вночі до ворожки, щоб 

обставинне іJл.я чого? поворожити (Т. Шевченко). 

мети спол.: щоб, аби, іJля того 
щоб, з тим щоб 

незважаючи на що? 
Незважаючu на те що пачи-

оfістаnинне навСІІ дощ, ми все одно пішли 

донустове спол.: хоч, хай, незважаю- на пляж. 

чи на те що, іJарма що 

умовно можна поставити Теплий туман наливав балку 

обставинне 
питання і що ж? по самі вінця, так що дерева 
і який наслііJок? потопали в иьому (М. Коцю-

наслідку бинеький). 

спол.: так що 

ЗауtшЖте! У підрядних обставинних наслідку кома ставиться перед 
сполучником так що. Якщо кому поставити перед що, то утвориться під

рядне міри і ступеня: Теплий туман наливав балку по самі віиця так, що 
дерева потопали в ньому. 
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1. Виділене слово є сполучником у реченні 

А ІЦасливий, хто сни має милі. 
Б Скільки голів, стІльки й умів. 
В Виспівує та щебече, поки місяць зійде. 
Г Немає такого дерева, щоб на нього птиці не сідали. 
Д Нещасна нація, котра не вміє цінувати свої таланти. 

2. Виділене слово є сполучником у реченні 

А Хоча була північ, спати не хотілося. 
Б Де кров текла козацька, трава зеленіє. 

В Куди серце летить, туди й око глядить. 
Г Де є страждання, там нема краси. 
Д Звідки ласка, звідти й казка. 

З. Виділене слово є сполучником у реченні 

А Та не злічить віків, що встигли вже пройти. 
Б Добре тому ковалеві, що на обидві руки кує. 
В Не писав я до тебе в останні два дні через те, що був у дорозі. 
Г О, як потрібно вміти дорожити безцінним спадком, що дали віки. 
Д Беруть на кпини молоді міста прапращурів, що вийшли з неоліту. 

4. Підрядну частину до головної приєднує сполучне слово в реченні 

А Здавна відомо, що заборонений плід найсолодший. 
Б Минуле було прожите для mro, щоб ствердити майбутнє. 
В А наше діло - все це прополоти, аби хоч крихту іс'шни знайти. 
Г Доки людина не втратила здатності червоніти, вона ще людина. 
Д Якщо вибирати між красою і правдою, я вибираю красу. 

5. Підрядну частину до головної приєднує сполучне слово в реченні 

А Не11есело на світі жить, коли нема кого любить. 
Б Як не буде птахів, то і людське серце стане черствим. 
В Я1<би мені, мамо, намисто, то пішла б я завтра на місто. 
Г Я воскрес, щоб Із вами жити під шаленством весняних злив. 
Д Твій дух !fe став принижен11м і плоским, хоч слала доля чорні ки

лими. 

6. Підрядну частину до головної приєднує сполучне слово в реченні 

А Ця подорож неждана, як грім на сніжній рівнині. 
Б А може, то така правда, як на вербі груші. 
В Це було, як співав соловей над рікою. 
Г Як нема чого їсти, то й святий збунтує. 
Д Розкажи мені, зоре, як правильно жити. 
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7. Складне речення з підрядним означальним.утвориться, якщо серед 
варіантів продовження речення Стали спусwтися в темний яр ... ви
брати 

А коли почало сходити золоте сонце. 
Б хоч нас умовляли цього не робити. 
В що давно обріс цікавими легендами. 
f щоб сховатися від пекучого сонця. 
Д аби до вечора повернутися додому. 

8. Складнопідрядним з означальною частиною є речення 

А І де в світі тая сила, щоб в бігу його спинила. 
Б Море так бадьоро хлюпає, що аж слухати любо. 
В Так літував Іван у полонині, аж доки вона не спустіла. 
f Благословен, чий труд прекрасний життя здіймає із руїн. 
Д Де літо маки стеле килимами, дитя в городі ходить коло мами. 

9. Складнопідрядним з означальною частиною є речення 

А Якби оті проміння золоті у струни чарами якими обернути, 
я б з них зробила золотую арфу. 

Б Смереки так тісно збилися в купу, що трудно було пролазить 
між їх шершавими пнями. 

В А там, де сонце торкнулось вершечків дерев,' листя спалахнуло 
золото-зеленим вогнем і стало прозорим. 

f Ми знали велике 03еро, де щороку гуси восени спинялися й 
жили тижнів зо два, а тЬ й більше. 

Д Вночі, коли вся природа спить, поринувши у темряву й знемогу, 

лише людина нміє освітить свою домівку і свою дорогу. 

1 О. Складне речення з підрядним з'ясувальним утвориться, якщо серед ва
ріантів продовження речення Ма15уть, почну писати". вибрати 

А коли настане слушна мить. 
Б якщо наполягатимуть друзі. 
В як велить чисте сумління. 
f нро ЩО мовчить більшість. 
Д хоч на творчість немає часу. 

11. Складнопідрядним зі з'ясувальною частиною є речення 
А Література, яка мала Тичину й Довженка, не має права здрібніти. 
Б Спинюсь я і довго буду слухать, як бродить серпень по землі моїй. 
В І як за сонцем повертає сонях, rdк довго вслід чомусь дивились ми. 

f Хоч на-історії дід і не знався, та все ж із ним цікаво було побалакати. 
Д Мирон бережно підступав до станції, де вЖе потяга не було. 
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12. Складнопідрядним зі з'ясувальною частиною є речення 
А Дуже любив професор, коли перед Зеленими святами 

дівчата приходили у плавні зілля збирати та квіти 
для вінків. 

Б Лисицю найвигідніше полювати взимку, коли земля 
натягне на себе білу-білу та пухку-пухку ковдру. 

В Мій перший вірш написаний в окопі, на тій сипкій од 
вибухів стіні, коли згубило зорі в гороскопі моє дитинство, 
вбите на війні. 

r Повітря було настільки прозоре, ЩО з табору ВИДНО 
було чорне пожарище на південному схилі. 

Д Ці місця стали дорогими для них уже тому, що тут 
ходили їхні хлопці, тут заліковували свої рани, звідси 

писали дівчатам листи. 

13. Складне речення з підрядним Qбставинним способу дії утвориться, 
якщо серед варіантів продовження речення Так вийшло ... вибрати 

А оскільки клей наносили нерівномірно. 
Б хоч t1іхто й не сподівався на перемогу. 
В бо створене власними руками дороге. 
r що аж земля навколо здригається. 
Д як кожен з нас і планував. 

14. Складнопідрядним із підрядною частиною способу дії є речення 
А Як парость виноградної лози, плекайте мову. 
Б Моєму серцю снишся ти, як морю сняться урагани. 

В Ршливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона лободою. 
f На рідні землі сіячі вертають, щоб сіяти святе своє зерно. 
Д Зроби так, щоб серце моє солов1не забуло очей тих блакить. 

15. Складнопідрядним із підрядною частиною способу дії є речення 
А Малі дерева схожі на дорослих, як діти на своїх батьків. 
Б Серед великої тиші чулось тільки, як шелестіли листочки. 
В Умій жити так, щоб у тебе з другом була єдність духу, ідеалів. 
r я лиш інструмент, в якому плачуть сни мого народу. 
Д Люблю, коли хвилі юрбою шумують, ламаючи лід. 

16. Складне речення з підрядним обставинним міри і ступеня утворить
ся, якщо серед варіантів продовження речення Ударив грім ... вибрати 

А коли сонце заховалося за хмару. 
Б хоч негоди'проrnоо не обіцяв. 
В так що птахи вмить розлетілися. 
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Г що аж шибки затряслися в домі. 
Д якого ой як чекали в таку посуху. 

17. Складнопідрядним із підрядною частиною міри і ступеня є речення 
А Стара верба од старості зомліла, забула, що сказав 

ій водяник. 

Б За все, що взяв од нирога життя, nлатити доведеться 
по рахунку. 

В Лани зеленого збіжжя, що саме красувалося в той час, 
дрімали тихої ночі. 

Г Цвіте липа так буйно й розкішно, що все місто плаває в 
задумленому мареві. 

Д Ти ніяк не можеш зрозуміти, що без науки неможливий 
розвиток суспільства. 

18. Складнопідрядним із підрядною частиною міри і ступеня є речення 
А Я знову згадав ті хвилини, що душу п'янили мо\о. 
Б Міста ми бачили, де котиться з узбіч хвилястий 

виноград. 

В Настав час, коли вечірній сутінок швидко западає 
в нічний. 

Г І чим глибше за пагорби поринало сонце, тим нижчою 
ставала заграва. 

Д Поки геній стоїть, витираючи сльози, метушлива бездарність 
отари свої пасе. · 

19: Складне речення з підрядним обставинним порівняльним утворить
ся, якщо серед варіантів продовження речення Сестра розповідала ... 
вибрати 

А як хвилюється в шторм море. 
Б ніби в нашому ставку живе сом. 
В ніби солов'їха в гаю щебетала. 
Г як краще готувати великодню паску. 
Д наче підручники видаватимуть завтра. 

20. Складнопідрядним із підрядною порівняльною частиною є речення 
А Дівчина, обсипана квітами, іде, немов пливе 

лебедонька в воді. 
Б І вже чув композитор, як народжується пісня. 
В Коли в людини є народ, тоді вона уже людина. 

Г Вода стояла на луках, скільки бачило око. 
Д Як не знаєш правди до кінця, то й не мудруй. 
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21. Складнnпідрядним із підрядною порівняльною частиною с речення 
А Згмайте в поспіху вагона, в нсвідворuт1юсті звикань, 

як рафаелівська Мадонна у вічі дивиться вікам! 
Б Як без раннього світання день не піде на полях, так без 

першого навчання до наук закритий шлях. 
В Очі сностеріг.ІЛи, як подячна зітхає земля, звільнена від 

бур'янів, глибоко зорана, розпушена. 
Г З дороги видно було, як вився у низині кривульками 

глибокий та каламутний Прут. 
Д Ми держались за руки, підняли догори голови і слухали, 

як грають у цвіту бджоли. 

22. Складне речення з підрядним обставинним місця утвориться, якщо 
частину де кує зозу.ІІЯ вписати замість крапок у реченні 

А У гаю, ... , свято весни вповні. 
Б Чекай мене біля ставу, ." . 
В У тих місцях нісні, ... , ліризм посилюється. 
Г Виглядатиму тебе, ... . 
Д Вислів ." є двоскладним реченням. 

23. Складнопідрядним із підрядною частиною місця t: речення 
А Біля ставка, де ми прощалися, нам випало зустрітися після 

довrоі розлуки. 

Б А там, де березина витісняла сосну, все залите було 
бенгальським вогнем. 

В Біля осокорів, де він зустрів свою долю, загримів 

гарматний грім. 
Г А на тому місці, де стояла тінь, іскрило сонце широкою 

плямою. 

Д Ти борися за луг зеле1;1ий, де колись виглядав свою милу. 

24. Складнопідрядним із підрядною частиною місця є речення 
А Мені на сірому причалі, де стільки ;щизано слідів, 

такого море намовчало в своїй одвертоС"1і сліпій. 
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Б А крило моє травневе повертає до весни. де на третім 
полустанку прокидається жасмин. 

В На старому забутому звалі, де одвічно сивів полин, 
в чистій радості, в білій печа11і кораблятами вишні пливли. 

Г Чи, може, це ввижається мені той несказанний камертон 
природи, де зорі ясні і де тихі води? 

Д Я їду туди, де мене чекає вільний степ, тихі задумливі озера, 
пісні на чумацьких дорогах і сміх безтурботних селянок. 
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25. Скдадне речення з підрядним обставинним часу утвориться, якщо 
частину 1'ОЛU виnі'Кllюmь пас1'у вписати замість крапок у реченні 

А Я дуже люблю день, .... 
Б Відчуття свята посилюється, .... 
В Нагадай час, .... 
Г Речення ". неvскладненс. 
Д Завжди збир~ємося того вечора, .... 

26. Складнопідрядним із підрядною частиною часу є речення 
А Добре; коди чоловік з характером, з переконанням і 

хмелем неспокою. 

Б Які б то звуки розітнулись, коли б ви дивних струн 
торкнулись! 

В Нас оточує воркування струмків, коли ми опиняємося 
в долинці. 

Г Яке це щастя, коли стіл довгий і тісно 3а ним від рідні. 

Д Навіщо мені весна, коли твої очі - проліски? 

27. Складнопідрядним і~~ підрядною часпшою часу є речення 
А Як сьогодні пам'ятаю той день в інституті, коли нам, 

новоспеченим учителям історії, давали призначення. 

Б У нас тільки в березні після хуртовини бувають оті 
!fесnодівано дивовижні дні, коли природа якимсь 

одним пристрасно-чародійним заверщенням поє)1нує 

небо й землю. 
В А як вечф срібними човнами пропливе між парами в саду, 

над твоїми чистими думками зіркою щасливою зійду. 
Г Осіннє сонце, що надвечір спромоглося продерти хмари, 

схилялося над обрієм і сіяло своє золотаве насіння у 
вогку землю. 

Д Блаrос:ювенна будь та вічна мить, коли йому на думку 
спала така ідея. 

28. Складне речення з підрядним обставинним причини утвориться, 
якщо частину не можу 71.исати віршів уписати замість крапок у ре

ченні 

А Коли наступає темна ніч ." . 
Б ". адже Муза від мене далеко. 
В ". у яких немає душі й ритму. 
Г Якщо немає натхнення ." . 
Д ... хоч як мене не пµосіть. 

227 



Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

29. Складнопідря11ним із підрядною частиною причини є речення 
А Хоч була ще з11~1а, але в газетах все частіше писали ттро 

пі;1готовку до посівної. 

Б Коли я с:муток свій ш1 струн~1 клала, з'явилась ціла зграя 
красних мрій. 

В Вигострю, вито•1у зброю іскристу, скіл1>ки достане cнarn 
мені й хисту. 

f На морі ставало темно, тому що з берс1·а насувала nажка 
чорна хмара. 

Д Все важче знахо11ити квіти, мед яких обіцяє бути 11ілющим. 

30. Складнопідрядним із пі,~ря11ною частиною причини ЕС речення 
А Нцстрілюзшись, вертались ми щас.~иві, дарма що промахів 

чимало в нас було. 
Б Після дощу вод« в бухті скала~1утніла, бо в неї :J острова 

нанесло намулу. 

В Настане час, коли на кордонах .1ю1111 сіятимуть хліб! 
Г Та11е злічить нікін, що встигли вже пройти 
Д Наговорив стільки, що і в шапку не забереш. 

31. Складне речення з підрядним обставинним мети утвориться, якщо 
частину повертаюсь дода.1н; вписати замість кранок у rеченні 

А Як тільки велике снятn .... 
Б ... так що готуйте, мамо. вечерю. 
В Коли тяжко на душі ." . 
r ... аби розвіяти с}·м і тривогу. 
д ." бо рідна І\ЛИЧе ('ТОрона. 

32. Складнопідрядним і:' підрядною частиною мсти с рече11ня 
А Я Нептуну півкоrш грошей н руку суну, аби на морі 

ШТО~)~! УТИХ. 

Б Якби лелека юлосам швався, то грек, мабуть, не дуже б 
здивувався. 

В Я нічого не вартий, якщо не н спромозі ко:.1усь допомогти. 

r Якби я турбувався лиш ттро Сt.'бе, нже б онімів давно в.ід (~амопt. 
Д Не стануть святами ніколи будні, хоч як nи там не мудрували 

трутні. 

33. Складнопідрядним i:J підрщ1ною частиною мсти с речення 
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А Досить бути любленим хо•1 би 011нією людиною, щоб JІочувати 
себе щасливим. 

Б Дарма що стояло тихе, сонячне безвітря, листя тріпотіло на 
деревах вздовж шляху. 
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В Щовечора, як зіронька сходить, молодая дівчинонька в садочок 
виходить. 

Г Виходить, уже не мертвий ліс, (ю лебеді принесли на своїх 
крилах весну і життя! 

Д ІІам'яТh могла б убити нас, коли б не ма.ла рятівної властивості 
забувати. 

34. Складне µечення 3 підрядним обстащшним умови утвориться, якщо 
серед варіа1rrів продовження речення Посnіfш на обід ... вибрати 

А хоч і 'Іасу зовсім мало. 
Б а;tже ще часу доволі багато. 
в так ЩО голодним не JІИШІШІСЯ. 
Г бо час трапези перенесли. 
Д коли удосвіта виїдеш. 

35. Скщщнu11ідрядним із 11ідрядною частиною умови є речення 
А Людина в небезпеці, коли вона бе:щуховна. 
Б Не знаю, коли весна на крилах тепло Принесе в наш край. 
В Багаття вимальовувало постаті людей, коли вогонь розгорався 

ясніше. 

Г Найбільше люблю пору, коли збирають жнива і співають пісень. 
Д Коли мене на фронт ти проводжала, нучок конвалій ти мені дала. 

36. Складнопі11ря11н!fм із підрядною частиною умови є речення 
А І коли я по рідній стежинці в отчий дім повертаю здаля, 

зустрічають мене чорнобривці і сміпься батьківська земля. 
Б Якщо справді все описане для майбутнього фільму не підійде, 

тоді давайте краще першу частину кінокартини почнемо з 11існі. 
В Уже зоря зо.1оторога, де 1юлинами зацвіло, кладе на огненні 

пороги своє сивіюче крило. 

Г День був душний, незважаючи на те що краплі учорашнього 
рясного дощу іскрились на траві. 

Д Люблю я ті часи, як сонце вже встає і промінь свій прозорий на 
села, па поля так вільно, ніжно ллє. 

:п. Складне речення з підрядним обстанинним наслідку утвориться, 
якщо серед варіантів продовження рече1111я Jycmo ріс очерет ... ви-
6ра·~'И 

А що на б~резі наннроти старого лісу. 
Б так що тяжко було кріСJь ньо1·0 11робиратися. 
В що навесні ще був зовсім рідесенький. 
Г Щ() аж не видно було ве.1ИК()Ї річки. 
Д дарма що вода від 6ере1·а 11авно відступила. 
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38. Складнопідрядн11м і3 підрядною част11ною наслідку є речення 

А Так !'арно тут, що шкода ступати по непорочній 
сніговій біл11ні. 

Б Клянусь боротись до загину так, як боролися батЬІСи. 
В Грім розмахнувся - і вдар11в так, що здригнулась бджола. 
Г Погода стояла сонячна, так що шнбк11 на вікнах м11готіл11. 
Д Мені чогось сумно й боязно так, що аж серце моє мре. 

39. Складнопідрядним i:J підрядною частиною наслідку є речення 
А За в11сокою стру11кою дзві1шцею, що так 

поривається вгору, десь у білому підхмар"і 
зникають лебеді. · 

Б Ота весняна золота бджілка вкинула в хату 
щось таке, від чого білі стін11 нід низькою 
стелею осміхнул11ся. 

В Край неба на сході помітно блідне, так "що 
в ньому вже можна розпізнати сіру пелену 

розірван11х вітром хмар. 

Г Від маяка в море виходила 11іщана коса, яка 
закінчувалася довгою грядою підводного каміння. 

Д У зарості парку вкралася озеро, що було притулком т11ші 
й суму для кількох білих скульптур над водою. 

40. СКJІадне рече1111я з 11ідряд1шм обставинним донустовим утвориться, 
якщо серед варіантів продовження речення У змагання.хти обов'язково 
переможеш ... вибрати 

А адже тренуєшся дні і ночі. 
Б якщо до мети йтимеш упев11ено. 
В коли докладатимеш усіх зусиль. 
Г так що пакуй валізи на чемпіонат. 
Д хай як не стараються твої супер11ики. 

41. Складнопідрядним із підрядною допустовою частиною є речення 

А Щоб перебудувати світ, треба бути сміливим 
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і сильним. 

Б Тепла ще 11е було, дарма що минуло кілька днів березня. 
В Поки мати страву 11осила, батько став 

частувати старостів. 

Г Займаю саме те місце, яке мені визначила доля, 
й не прагну кращого. 

Д Мабуть, тому що село коло річки блнзько, 
таке все свіже, зелене та ярке. 
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42. Складноттідрядним із ттідрядною допустовою частиною є речення 
А Молоді чорняві скрипа.1і ттозакидали назад rолови так, 

що на них ледве держались шапки. 

Б Хіба на Поділлі може народитися людина, яку б обминула 
пісенна стихія, 1щ1ра вдача? 

В Справжній письменник повинен прагнути до того, 
щоб читачі глянули на себе, на свій народ його очима. 

Г Хоч земля ще й не протряхла після дощу, проте косарі, 
шкпішаючи впоратись з урожаєм, уже таборились. 

Д Як тільки вийдеш за поріг, лишивши рідний клас, 
немало сонячних доріг тобі розкрилить час. 

43. Упановіть відповідність. 

Вид підрядною 
речетtя 

1 обставинне допустове 
:2 обставинне умови 
З обставинне місця 
4 обставинне міри і ступеня 

Приклад 

А Куди голова задумає, туди ноm 
понесуть. 

Б Що темніша ніч, тим яскравіші 
в ній маяки. 

АБ в r 
1 

д В Коли терпінню приходить край, 
народ мов буря. 

2 
3 
4 

44. Установіть відповідність. 

Вид підрядною 
ре'І.ення 

1 означальне 
:2 з'ясувальне 

З обставинне нас.1ідку 
4 обставинне мети 

АБ в r д 
1 
2 
3 
4 

Г Лержімося землі, бо земля 
держить нас. 

Д Не бійся правди, хоч вона гірка. 

Приклад 

А Народ, що не знаІО своєї історії, 

є народом сліпців. 
Б Я сідаю на горбик зігрітий, 

щоб ключі журавлині зустріти. 
В Струни чекають, щоб пальці 

торкнулись до них. 

f Дарма ЩО сніг хруМКОТИТЬ Під 
ногами, але весна своє бере. 

Д Дощ тут випав менший, 
так що ледве прибив пилюку. 
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45. Установіть відповідність. 

Вид підрядноlО 
речення 

1 обставинне часу 
2 обставинне причини 
З обставинне умови 
4 обставинне міри 

і ступеня 

АБ в r д 
1 
2 
з 

4 

46. Установіть відповідніС'rь. 

Вид підр.ядноzо 
речення 

1 обставинне допустове 
2 обставинне мети 
З з'ясувальне 
4 означальне 

АБ в r д 
1 

2 
з 

4 

47. У становіть відповідність. 
Частина 
речення 

1 Проспівай мені ту пісню, 
ЩО .... 

2 Було холодно, дарма 

ЩО .... 

з Не знає сrюкою, 
хто .... 

4 Бода в Дніпрі піднялася, 

так що .... 
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Приклад 

А Украй стривожилась земля, 

коли в похід послали атом. 

Б Стояли двоє посеред весни там, 
де вербичка віття нахилила. 

В Чим більший поет, тим глибші 
корені його творчості. 

Г Як рясно квітує горобина, то 
добрий буде урожай вівса. 

Д Журяться квіти, що на світанні 
скоро їх вкриють сніги, білі сніги. 

При1С.!Іад 

А У гущині заростей, де повітря 
стояло непорушно, було жарко. 

Б Мабуть, солоt~'ї знають, де весна 
зимує. 

В А де нема любові і страждання, 
там не живе, не б'ється і життя. 

f Щоб прийшло на землю сподіване 
щастя, треба великої праці. 

Д Я відкриваю світ собі щодня, хоч, 
може, він стократ уже відкритий. 

Вид підрядного 
речен11я 

А обставинне 
дuпу~.:тове 

Б обставинне 
порівняльне 

в обставинне 
наслідку 

r означальне 

АБ в r д 
1 
2 
з 

д з'ясувальне 4 
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48. У становіть відповідність. 

Частина 
peчeHІtJl 

1 ... працював, хоч і .. . 
2 ". прийшла, щоб .. . 
3 ... зіщулився, бо .. . 
4 ... напишу, якщо .. . 

А 

Б 

в 

r 

д 

Вид підрядного 
речення 

обставинне 
допустове 

обставинне 
міри і ступеня 

обставинне 
мети 

обставинне 
причини 

обставинне 
умови 

Безсполучникове складне речеІПІя. 

АБ в r 
1 
2 
3 
4 

Розділові знаки в безсполучиmшвому складному реченні. 
Складне речення з різнІfМИ видами зв'язку 

д 

Беасщщучниковим називається речення, частини якоrо пов'язують
ся без сполучників чи сполучних слів, а лише інтонаційно: Защебетав 
соловейко - ~ 1!:У!Ш. гаєм (Т. Шевченко). 

Розділовий 
Правило Приклад 

знак 

кома частин"' виражають одночас- Малі озера блисклють незлісно, 
ність або послідовність подій колише хмара втомлені громи 
ЧИЯВJfЩ (Л. Костенко). 

двокрапка а) друrа частина розкриває Наснивс.я мені чудернацький 
зміст першої, доповнює ЇЇ, базар: під небом, у чистому 
конкретизує: полі, для різних людей, для 
[ ) : [конкретизація). щедрихісюtар,продавалися 

різні Долі (Л. Костенко). 

б) друrа частина вказує на У душі хлопець непокоївся: 
причину тоrо, про що йдеться весна видалася зосушливою 
в першій:· (f. Тютюнник). 
( ] : [причина). 

тире а) друrа частина порівнюєть- Рада б зірка зійти - чop//.fl 
ся з першою чи протиставля- x.vapa заступає (І. Франко). 
пься їй: Ще сонячні промені СWІJІть -
( )- [порівняння/ досвітні огні вже горять (Леся 
протиставлення). Українка). 

233 



Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Продовження табл. 

Розділовий 
Правило Приклад 

знак 

б) друга частина виража<0 Пові.нв вітер по долині - пішла 
наслідок, різку зміну подій дібров()1() луна (Т. Шевченко). 
чи є висновком; І І-
r наслідок /висновок). 
в) перша частина виражає НазвавСJІ грибом - лізь у ко-
час чи умову: шик (Нар. тв.). 

[час/умова] - [ ]. !дуть роки - виростають ді-
ти (l. Коваль). 

крапка з частини не тісно пов'язані за У сміх пославши в ()станиі.м. 

комою змістом і мають усередині промінні. згинуло радісне літо; 
свої розділові знаки дощик уїдливий, дощик осі1111ій 

сіється, наче крізь сито 

(Г. Чупринка). 

Заува:ж11rе! Складне речення може поєднувати різні види зв'язку: 
безсполучниковий і сполучниковий; сурядний і підрядний; можливі й ін· 
ші комбінації. Такі конструкції на;;~ивають реченнями з різними видами 
зв'язку: Мужі учені, бородаті архіви кинулись трусить: чиїм ім'ям цей 
град назвати, щоб воанести на цілий світ (Л. Костенко). 

1. Між частинами безсполучникового складного речення треба поста
вити кому в рядку (розділові знаки пропущено) 

А Була б охота знайдеться робота. 
Б Поглянув я на ягнята не мої ягнята. 
В Білі мухи налетіли все подвір'я стало біле. 
Г Поглянь в обличчя тоді питай про здоров'я. 
Д Пахнуть сонцем дині спілі хмелем б'ють меди 

скажені. 

2. Між частинами безсполучникового складного речепня треба поста
вити кому в рядку (розділоні зпаки пропущено) 
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А Відбились зорі у воді летять до хмар тумани. 
Б Торгуй правдою більше бариша буде. 
В Угорі почало в1щнішати місяць зійшов. 
Г Хочеш їсти калачі не сиди на печі. 
Д Як зараз бачу ген горить мій степ. 
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З. Між частинами безсполучникового складного речення треба поста
вити кому в рядку (розділові знаки пропущено) 

А Впаде мороз на яблуневий цвіт залишимося без врожаю. 
Б Натуж1ю шуміли ялиці потріскували на морозі стовбури. 
В І диво дивне СГdJІОСЯ i;J ним совість заговорила. 

Г Сумно місяць поглядає в нього братика немає. 
Д Прийде осінь у засіках буде хліб :юлотий. 

4. Між частинами безсполучникового складного речення треба поста
вити кому в рядку (розділові знаки пропущено) 

А Міцна сім'я міцна держава. 
Б Світали ночі вечоріли дні. 
В Ловив рибку впіймав рака. 
Г Подивлюся серце защемить. 

Д Небо зоряне завтра дощу не буде. 

5. Після речення Цrіітуть мблуні." треба поставити кому, якщо серед 
варіантів його продовження вибрати 

А пахнуть білі гречки. 
Б прийшов травень. 

В значить справжня весна. 
Г вишні ж уже відцвіли. 
Д розносяться пахощі навколо. 

6. Між частинами безсполучникового складного речення треба поста
ВJПtt тирс в рядку (розділові знаки пропущено) 

А На Балатоні осінь золота пливе в повітрі сива павутина. 
Б Друзі розповіли подробиці втеча готувалася давно. 
В Віз лама<:ться чумак розуму набирається. 
Г Усе ясно великого бажання вчитися ni не маєш. 
Д Вихід із становища один потрібні негайні енерrійні захо11и. 

7. Між частинами безсполучникового складного речення треба поста
вити тире в рядку (розділові знаки пропущено) 

А Саду нашого не впізнати густим роєм білого цвіту обліпило 
кожну гілочку. 

Б Облітають квіти обриває вітер пелюстки печальні в синій 
тишині. 

В Та диво дивне в лютій тісноті я відчуття безмежжя не втрачаю. 
Г Та сам я шукав не істини модні розшукую в хаосі власну 

особу. 
Д А туман11 вже давно щезли розвіяли їх сині вітри й вітерці. 
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8. Між частинами безснuлучникового складнuгu речення треба поста
вити тире в рядку (розділові знаки пропущено) 

А Осінній вечір морозом дихав у небі місяць немов п'ятак. 
Б Готичні смереки над банями буків гаркаві гро.\fи над 

країною крон. 

В Вечорами вже не співали дівчата не витинали гопака 
гармоністи. 

Г Пробачайте постам дивацтва незлі небагато поетів 
жи.ве на землі. 

Д Продержало з тиждень моршюм земля заклякла як кістка. 

9. Між частинами безсполучникового складного речення треба поста
вити тире Б рядку (розділові знаки пропущено) 

А Дощ упав на жито будем краще жити. 
Б І причувається лесь 11існя за горою лине. 

В Волоссн виmріло хuдиn без шапки довго .. 
Г Поступово багрянці лісу згасають сідає сонце. 
Д Самотність як обірвана струна вона ніколи 

не буває в парі. 

10. Після речення Рапок сон,.ячний ... треба поставити тире, якщо серел. 
варіантів його продовження вибрати 

А подуває легкий вітерець. 
Б у небі жодної хмаринки. 
В море виграє хвилями. 
Г вечір доволі холодний. 
Д сади буяють ароматами. 

11. Між частинами безсполучникового складного речення треба поста
вити двокранку в рядку (розділові знаки пропущено) 

А Весна іде красу несе. 
Б Я знаю мова мамина свята. 
В Боятися вовків у ліс не холити. 

Г Не штука ганьбити штука ліпше зробити. 
Д Будеш сіяти з сумом вродить печаль. 

12. Між частинами бе:кnолучникового tж;щдного речення треба поста
вити двокрапку в рядку (розділові знаки пропущено) 
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А Закрався вечір одшуміла праця. 
Б Дощ упав па трави оживуть отави. 
В Я знову вгадую приїдеш ти чи ні? 
Г Світило сонце парувала земля. 
Д Зрубав дерево носади два. 



Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

13. Між •шстипами безспоЛучникового складного речення треба поста
вити двокрапку в рядку (розділові знаки пропущено) 

А Здалось на мить пливе у безвість ночі під парус хмар 
високий корабель. " 

Б На зеленій траві бL'!і чайки сидять білі свічі горять 
на тарелях латать. 

В Людство не усвідомить себе як єдине ціле не буде 
йому добра. 

Г І І Le сонячні нромені сплять досвітні шні вже горять. 
Д Небо скоро затяглося хмарами стало мрячити. 

14. Між частинами безсполучникового складного речення треба поста
вити двокрапку в рядку (ро:щіловІ знаки пропущено) 

А Хмара грі.>но суне за Бориспіль темна тиша опала 
н JІиман. 

Б Здасться чую лопають каштани жовто-зелену викидають 

брость. 
В Править хтось ма;н~м чоиенцбt и'єтм:я стежечка 

ЗJЮТІІСТа. 

Г Не русалонька блукає то дівчина ходить. 
Д Зайде сонце Катерина по са11очку ходить. 

15. І Ііr,1я речення Гамір умить стих". треба поставити двокрапку, якщо 
серед варіантів його продовження вибрати 

А стало чути навіть політ бджоли. 
Б навіть 11ерева стоять безшелесно. 
В нролунав д;Jвuник на урок. 
Г усе навколо пршшш1с10. 
Д навколо запанувала дзвінка тиша. 

16. Складним і:'І снолучниковим і безсполучниковим зв'язком є ре
чення 

А Сонце заходить, три чорніють, 11ташечка тихне, поле німіє. 
Б Плачуть дощі в снігах, просять вітри спочину і розбивають в 

прах зоряну павутину. 

В Ранок був безвітрянИ:й, тихо пролітала негуста пороша, 
смrж ніfіи 11ід1ючивав. 

Г Минає літо, осінь вже бреде, лісів багрець торкнувся 
вересневий. 

Д Планета сива над віками крутиться, минають дні, 

і 11ахне сіножать. 
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17. Складним із сполучниковим і безсполучниковим зв'язком є речення 
А Небо прорі~и вогняні стріJІИ, ударив грім, на пильних 

дорогах знявся вихор. 

Б 1 пригалалося йому дитинство: над водами хиляться лози, 
лелека пливе в в11соті. 

В Не щебече соловейко в лузі над водою, не співає чорнобрива, 
стоя під вербою. 

Г Скрізь, де пройшов дощ, свіжо - нарешті дочекалися прохолоди 
й поживи землі. 

Д Кажуть люди: пальцем торкнеш ластів'яче гніздо - птиця 
одразу покине ваш двір. 

18. Смадним із підрядним і сурядним зв'язком є речення 
А На білу гречку впали роси, веселі бджоли одгули, 

замовкло поле стоголосе в обіймах золотої мли. 
Б Коли тебе в саду стрічаю, сад квітне зн:ову і цілий 

світ пісні вплітає в твою розмову. 
В Тим часом обважнілі садки півдня осипались абрикосами, 

земля вже ними була встелена, що й ніде ступити. 
Г Там повен двір любистку, цвітуть такі жоржини, і вишні 

чорноокі стоять до холодів. 
Д Здоровенний дуб розлігся, розширився своїм кострубатим 

гіллям, так що аж темно під ним. 

Повторення 
(синтаксис складного речеtmя) 

1. Установіть відповідність. 

Хараюперистика 
речення 

1 складносурядне 
2 складнопідрядне 
З безсполучникове 
4 складне з різними 

видами зв'язку 

АБ в г д 

1 
2 
3 
4 

238 

Прихлад 

А Посріблені ліси окута-1ися тінню, 
а небосхил горить і віти золотить. 

Б Я Нептуну 11івко11и грошей в руку суну, 
аби на морі шторм утих. 

В Скрізь: на подвір'ї, і в саду, і на городі -
все тяглося до сонця і раділо йому. 

r у цьому ж лісі я пив самоту осінню, тут 
весну цілувала ти під шелест верховіть. 

Д Ще сніг кругом, ще голі віти в дуба, і не 
курличуть в небі журавлі. 
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2. У становіть відповідність. 

Характеристика 
рече пня 

1 складносурядне 
2 складнопідрядне 
З безсполучникове 
4 складне з різними 

видами зв'язку 

АБ в r д 
1 
2 
3 
4 

Приклад 

А Історичні факти лишаються фактами, їх 
можна по-різному пояснювати, але не 

замовчувати. 

Б Чорта крути за хвіст, а він радий: довший 
хвіст виросте. 

В Як добре те, що смерті не боюсь 'я і не 
питаю, чи тяжкий мій хрест. 

Г Цілу ніч надворі виє xyra, плаче, деренчить 
в віконнім склі. 

Д Знов зустріча земля rодину літню і дерево 

пахучо зацвіта. 

З. Установіть відповідність. 

Характеристика 
рече~тя 

1 складносурядне 

2 складнопідрядне 
З безсполучникове 
4 складне з різними 

видами зв'язку 

АБ в г д 

1 
2 
3 
4 
~ 

Приклад 

А У небі весело шугають ластівки і співають 
жайвори, коли 11риrріє тепле весняне 

сонце. 

Б Здається, сама земля rорить по обріях, 
тривожним, багрянистим світлом 
виповнює всю цю вітряну степову ніч. 

В Травневий день в кільці заrрав на сполох 
бив всіма громами, і блискавка небесні 
брами розчахувала навкруги. 

Г Коли ми йшли удвох з тобою вузькою 
стежкою по полю, я rладив золоте колосся, 

.як гладить милому волосся щаслива жінка 

наречена. 

.Ц Зелена трава горить-шшає зеленим оrнем, 
на її довrих листочках rрає й сяє чиста 
роса. 
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4. Установіть відповідність. 

Характеристика 
речення 

1 складносурядне 
2 складнопідрядне 
3 безсполучникове 
4 складне :іІ різними 

видами зв'я:-~ку 

ЛБ в r д 
1 
2 
з 

4 

Приклад 

А З обличчя мололого студента не сходив 
вираз таємного болю, терпіння, хоча після 
першого погляду це годі було помітити. 

Б На дворі, під тополями, була тиша, і тjльки 
краплі води, спадаючи одна по одній з 
водограїв, ледве чутним плесканням 

порушали ту тишу. 

В Не зозуля в лузj затужила, не пташина 

в тузі голосила, то сестричка -шt:т писала, 
на сторону посилала. 

Г Минає літо, осінь вже бреде, лісів багрець 
торкнувся вересневий, і пахне чебрецем, і 
листя де-не-де, кружляючи, лягає під дерева. 

Д Найменший шерхіт, луск гіллячки, нrум 
пташиного крила, цокіт копит - усе 

резонувало тут надзвичайно лунко, чисто, 

повноголосо! 

5. Установіть відповідність. 

Характеристика 
речення 

1 складносурядне 
2 складнопідрядне 
3 безсполучникове 
4 складне з різними 

видами зв'язку 

ЛБ в r д 
t 
2 
з 

4 

240 

Приклад 

А Невеликі струмки живляться водою з 
трьох основних джерел: дощу, льодовиків і 

підземних вод. 

Б Деякі птахи втратили здатність до польоту, 
серед них - ряд великих довгоногих 

пернатих, що ведуть нааемниі:\. спосіб 
життя (страуси, ему, нанду). 

В У пінгвінів крила перетворилися на ласти, за 
допомоmю яких цей max швидко борознигь 
холодні води Антарктики в пошуках риби. 

Г Більшість приматів живе не деревах; 

сильними rnучкими ПіUІЬЦЯМИ вони 

можуть тримати їжу та різноманітні 
предмети і маніпулювати ними. 

Д Успіх тварин у боротьбі за існувютя 
залежить від іх здатності знаходити корм, 
сховище і партнерів, і не останню роль 

відігрюоть тут розміри тіла. 
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6. У становіть відповідність. 

Характеристика 

речення 

1 складносурядне 
2 складнопідрядне 
З безсполучникове 
4 складне з різними 

видами зв'язку 

АБ в r д 
1 
2 
3 
4 

ПриК.ІІад 

А Праворуч, позначаючи обрій, порскають 
іскрами воrненні острівки - то горять 
селища. 

Б Якщо журамі нізніше звичайного від.11і
тають у вирій та ще й при західному вітрі, 

то зима запізниться. 

В То хмара затягне все небо аж до горизонту, 
то сонце сховається за високими гірськими 
вершинами. 

Г Береги річки положисті, з великими піща
ними плесами, з рідкими кущиками вербо
лозу, нагадували мальовничі акварелі 

Левітана. 
Д Сонце і повітря лоскочуть щоки, а зе

лень }/Линкових riJJOK виглядає з-під 

снігу так свіжо, що, здається, надворі 

стоїть весна. 

Пряма мова 

Прямою мовою називається чуже мовлення, передане дослівно, 
з повним збереженням змісту, форми та інтонації: «А нашому братові, -
увернув грізно Чіпка, - треба r:терегти свою брата, а не тільки про себе 
думати» (П<шас Мирний, Іван Білик). 

Пряма мова за.1вичай супроводжується словами автора, які вказують, 
кому вона належить. Щодо прямої мови вони можуть займати різну по
зицію (стояти перед прямою мовою, після неї чи всередині неї). 

Розділові знаки при прямій мові 

Правило1 Приклад 

•П•,-а . «Не на тебе ждать я буду"'· - поет відповідав. 
• n?"-a. «Хто ж се я?» - поет питає. 
•П!І> __:а. -tОт спасибі!" - крикнув лицар. 

А: •ПІ>. Тут поет не втерпів: -«Хто там?» 

1 А - r.лова автора, П - пряма мова. 
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Правило Приклад 
f-------• 

•П, -а, -п•. -tГолос маю, - каже лицар, - та не тямлю віршувіmЮІ ... • 
•П, -а. -П•. -tHi, се я, - о:~вався голос. - Маю справу пильну дуже". 
•П?-а. - П•. «Що ж? - поет на те говорить. - То за ручку та й 

до ш~юбу!;. 
•ПІ-а. - П•. -tГоді жартів! - криюtув зzорда. - Бо задам тобі я гарту!• 

(Леся Українка) 

Зауважте/ Окремого коментаря потребує випадок, коли слова автора 
стоять у середині прямої мови. Після слів автора ставиться кома з тире й 
пряма мова починається з мо.лої літери, якщо слова автора стоять не на ме

жі двох речень прямої мови, а в середині одного речення прямої мови: «Що 

ви, -кажу, - шукаtш~е?;. (Л. Костенко). 
Зауважте! Коли одна частина с,лів автора стосується тієї частини 

прямої :-.юви, яка йде перед розривом, а друга - тієї, що йде після нього, 
то після слів автора ставиться двокрапка й тире, а пряма мова щюдовжу

ється з великої літери (.п, - а: - П•.): «Знаю, що по закону, - сердито 
відповів на те Лозовий і додав: - Вишняку шкода;. (В. Дрозд). 

Цитата як різновид прямої мови 

Цитата - дослівний уривок з чийогось тексту або висловлення для 
підтвердження якоїсь думки: Недарма Михайло Коцюбинський називав 
себе в листах воте- і сонцепоКJІоuником, а в новРді «lпtermezzo;. писав: 
«Сонце! Я вдячний тобі. Ти сівш у мою душу золотий засів - хто знае, що 
вийде з того насіння. Може, воzні?'І> (Н. Калениченко). 

Коли цитата оформлюсться як пряма мова, тобто супроводжується 
словами автора, то вживаються розділові знаки, як і при прямій мові: 
Іван Драч пише про Пабло Неруду: •Цікаво стежити за цим мислите.лем 
і витівником, за цим контииентом обра:люсті ... " (Д. Павличко). 

Цитати беруться в лапки. Якщо цитата є частиною речення, то вона 
11ишеться з малої літери: Вільzель.:и фон Гумбольдт наwлошував, що <'В .~ю-
ві - дух нації» (З підручника). · 

Якщо цитата наводиться неповністІО, то на місці пропуску ставиться 

три крапки: Слово для Лесі Українки - це «гострий, безжалісний мРЧ ... що 
здійма вражі юлови з nлеч'І> (З підручника). 

Коли нитують віршований текст, то його в лапки не беруть, а коли 
пишуть суцільним рядком, то оформляють як звичайну про.заву цитату: 
Мотив збройною повстання за краще життя звучить у рядках:. 
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Поховайте та вставайте, 
Кайдани порвіте 
І вражою .злою кров'ю 

Волю окропіте (3 підручника). 
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1. Правильно поставлено розділові знаки в рсче11ні 

А •денисе, відтепер кажи: пройшов Крим, Рим і будапештські 
труби• - не втримався Хаєцький. 

Б <1Гриміла наша мінометна і 11шміти буде!•, - запеннwrи 
товариші Васю на прощання. 

В Прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря 
викликати: •Вийди, вийди, господарю, подивися 
на кошару•. 

Г Котився віночок по полю, просився у женчиків додому -
•Возьміте мене, женчики, з собою та занесіть мене до 
господаря в стодолу•. 

Д •О Лавріне, ти переміг мене, - сказаJJ схвильовано Крауз: 
- Я хотів просити тебе про дочку•. 

2. Правильно поставлено розділові знаки в реченні 

А •Христе, тікаймо!•, - твердо й рішуче прошепотіла 
до »~ї Олеся. 

Б <1Та не гавкай хоч ти мені. Чого б ото я гавкав•, -
жалівся дід. 

В Тоді громада загула прелюто: - <18она ж свій злочин 
визнала пр1-1людно!• 

Г •де я, ваш Пірат, впізнаєте? - гавкав він крізь сльози -
О, який я щасливий!• · 

Д Як ударив вдруге - вона й попросилась - •Не рубай, 
коха»ий, бо я - твоя мила•. 

З. Правильно поставлено розділові :шаки в реченні 

А •Мати Божа, Царице небесна, · гукала баба в саме небо, -
голубонько моя, святая великомученице, побий його, 
невігласа, святим твоїм омофором!• 

Б Олеся". промовляла тихо, утопаючи в нестерпній тузі, 
•Прощайте, матінко моя рідна, не забувайте мене, 
не забудете?• 

В •fальт! Руки вгору! Виходь!•, гукнув німецький єфрейтор, 
з'явившись на порозі якраз в момент пострілу. 

Г Подивився ще ра1 з-11ід волохатих брів на хворого і сказав 
•Тут ти вдома. Зрозумів? На багато верстов кругом тут 
тільки праліс та звірі, а людей нема•. 

Д •Мамо ... - і затнувся, дивлячись на матір: - Дозвольте вас 

так назИвати, бо ви ж така. .. як і моя мати~. 
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4. ІІушпуаційну помилку допущено в реченні 

А ІІодивився на чисту пелену снігу, а тоді нанисан 
пальцем великими літерами: ~судин і 11рисуд викопав я -
Григорій Мно~-u1-рішний. А за що - цей пес сам знає'->. 

Б «Ти, Мнхайлс, кажу, - хоч би разочок на неї глянув. 
lіач, як вона до тебе світиться'-'. 

В Мама довго мов•нпь, потім зітхає- і каже: «Вона любила 
твш-о тата. А ти на ньо1-о схожий."» 

Г "Цирк? - 11еµt:>1штав Овер1ІО, - Рід наш великий. rо,1ови 
не шита11і, крі~111ас двох, ще троє рід носять•. 

Д Нема Січі; очерети у Дніпра питають: «де-то наші діти 
]\ілис.1" де BOHfl І'УJІЯЮТь?J> 

5. ІІунктуаційну помилку допущено в реченні 

А ~Веди ж нас, Василю, до пана, - каже полко.кник ІІІ рам. -
Де він? Чи в світли!{і, чн н насіці?» 

Б «Ііа1110 ви о;1в'и.1али нашого коня ПІ заперли в свій хлів? крнк
нула Мотря: Не святі ж прийшли з неба та одв'язалн йоп1!1> 

В Тоді вдова Бобрснчиха о:шалась: «Та 1!уха ж к'януть на таку 
олжу! Вона сама Грицькові 1шв'нза.:1ась». 

Г Сидить на поріжку і обrивас' пелюстки на ромашці, шспочУ'rи: 
«Є - н<·ма, l' - нема, с".» 

Д <<l{e - кінець!~ - нестерпною іскрою пронеслося у свідомості. 

6. ІІунктуаційну помилку ;(011ущено в реченні 

А «1 тоnою мова uy11e нотім, - сказав Іван. -· а я служу 
революції, Інтер;1аціо11алу~. 

Б Запала тиша, як в страшному сні, Горnань сказав: 
«ПрИ'ІОМу тут пісні?» 

В «Хтось нетуте111нііі, - бурчав крізь зуби. -- Іч, іроди! Двоє_, 
видать, були. Не тай1·ові - тайгові не порушать 3акону~. 

Г Марія просить: <rКорнію, любий. Маєш карбова1щя, куни ~tа.'!ень
кс поросятко. Вигодуємо, і на Різдво ковбаска буде•. 

Д Вже як ішли в поле, сусід ка;Jав хдопцеві: «ІІеребрався б ти 
/!О нас!» 

7. ІІравидr,но оформлено цитату н реченні 
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А "мова - то серце наро;(у: ~·ин<: мова~ пще парод~. це спостсре
ЖР11н>< l. Сkіп1к<1 містить у собі велику і сумну правду. 

Б Шевченко був 1-либоко переконаний, що український 
народ порве кайдани ко;юніа.:rізму, тому й ;Jаявляв -
<rБорітС'ся - побоrете!» 
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В Шевченко вірив у велике майбутне України й українського 
народу і палко закликав своїх земляків: 

І чужому научайтесь, 
Й свого не цурайтесь, 
Бо хто матір забуває, 
Того Бог карає ... 

Г Ідеuлuш :звинуватили Миколу Руденка, як він сам згадує, 
в «Грубих помилках у поетичній творчості;,. 

Д Олесь Гончар пише, що Леся Українка: «поряд із Шевченком, 
Франко.w, Панасом Мирним, Коцюбинським ... наполегливо 
розвива.1а й зміцнювала літературну мову ... & 

8. Пранильно оформлено цитату в реченні 

А У статті про О. Кобиляпську сказано, що «Класичним 
зразком алегоричної мініатюри є поезія у прозі «Рожі~>. 

Б «Борітеся - поборете!~> - цими словами Т. Шевченко став 
на захист усіх поневолених. 

В Сухомлинський вважав, що: '1Вмінпя читати - означає бути чут
ливим до змісту й краси слова, до його найтонших відтінків~>. 

Г Борис Буряк пише, що: «В художній структурі сценаріїв і 

фільмів О. Ловженка завжди нрисутній сам автор». 
Д Важливу композиційну роль відіграє монолог Мавки, 

що починається словами 

«0, не журися за тіло! 
Ясним вогнем засвітилось воно, 
Чистим, палючим, як добре вино, 
Вільними іскрами вгору злетіло». 

9. Пунктуаційну помилку в оформ11енні цитати допущено в реченні 

А Шевченкове « ... треба миром, громадою обух сталить ... ~. стало 
афоризмом. . 

Б Образ Прометея Шевченко використав як символ мужності, 
нескореності, а отже, і остаточної перемоги: «Не вмирає душа 
наша. Не вмирає воля~.. 

В <rНації вмирають не від інфаркту. Спочатку ім відбирає мову~., -
так 1шзначаt: роль мови в жипі наuії Л. Костенко. 

Г Іван Франко назвав.Івана Нечуя-Левицького: «Всеобіймаю<іим 
оком Правобережної України!>. 

Д Маланюк у сонеті «Шевченко;, порівнює Кобзаря з його ж 
літературним героєм: 

Гонта, що синів свяченим ріже, 

У досвітніх загравах - степа 
З дужим хрустом випростали крижі. 
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10. Пунктуаційну помилку в оформленлі цитати допущено в реченні 

А Словами: -~Від кларлета твого - пофарбована дудка зосталась" 
Євген Маланюк характеризує пізнього Павла Тичину. 

Б Композицію роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» О. Білецький 
харакrеризувап як -~будинок з баІ'атьма прибудовами й надбудовами». 

В Золя написав колись палку статтю -~Що я ненавиджу~.., яка закін· 
чується так: «А тепер ви знаєте, що я люблю, до чого відчуваю 
пµистрасну любов ще з юних літ». 

f <:Слова - полона, але воruнь в одежі слова! .. » - писав Іван Франко. 
Д Рильський наголошував, що «не тільки в художній 

літературі, а й у кожному слові людському увага до мови -
доконечна річ для того, щоб думка знайшла свою снµавжню 
кришталеву форму". 

11. У становіть відповідність (розділові знаки при прямій мові пропущено). 

ПриІUІад 

1 Ет байдуже озвалася матуся то був не день, 
то сполох був, та й годі. 

2 А ясень їй киває в верховітті Найкраща в 
світі! 

3 Це і все. Я йду помститися, Олесю сказала 
Христя. 

4 Драбиною її плещи, та добре! кричала 
Кайдашиха Нехай не збирає я~:11ь на нашому 
горищі! 

Схема речення 

А А: «П!» 

Б "п",-а. 
В "п, -а, -п». 
r «П,-а:- п". 
д -~П! - а. - ш" 

АБ в r д 
1 
2 
3 
4 

12. У становіть відповідність (розділові знаки при прямій мові пропущено). 
ПриІUІад Схема речення 

1 Он бачиш там питає дика рожа 
Чия хороша? 

2 Що ж йди Іванку покірно 
обзивалась Марічка Така нам 
доля судилась. 

3 Майстро десь зірвався сказав 
Оверко Половець і оглянув степ. 

4 Одчини перше ворота озвався 
Шрам а потім біжи собі кудИ хоч. 
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А -~П, - а, - п". 

Б "п",-а. 
В А: -~П?• 
f -~П, - а: - П!>. 

д «П,-а.-п". 

АБ в r д 
1 

2 
3 
4 
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СТИЛІСТИКА. РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ 

Стилістика - розділ мовознавства, що вивчає стилі мовлення. 
Стиль - різноnид мови, що об'єднує мовні одиниці за їхнім функціо

щ1льним призначенням у певну структуру. 

Стилі мовлення 

Стиль Ознаки Функціі 

Розмовний вільність, спонтанність, непідго- інформування та 
товленість, емоційність, експре- контактування 

сивність, використання несловес- мовців 

них засобів (міміки, жестів) 

Науковий точність, логічність, інформативна пізнання та 

насиченість. об'єктивніст1> викла- інформуваJПІЯ 
ду, відсутність образності мовців 

Художній вияв індивідуальності автора, об- вираження 

разність, багатозначність, метафо- почуттів мовців 
рич ність 

Офіційно-діловий логічність, стандартизованість, інформування та 

однозначність, точність, волевиявлення 

відсутність емоційності мовців 

ПубліцистиЧJtИй логічність, точність, ясність інформування та 
викладу, обра.lність, вплив на слухачів 

експресивність (читачів) 

Конфесійний піднесеність, урочистість, си~во- спілкування вірян, 
лізм, ексn_ресивність, емоційність мова церкви 

-------

Спілкування та мовлення 

Мовленнєва діялt.ність виявляєrься в таких видах: говоріння, слу
хання, читання, письмо. 

Мовлення може бути ycmtм і писемним, монологічним (rоворигь чи пи
ше одна особа) або діалогічним (говорять •ш пишугь І\Ві особи або більше). 
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Мовець, який говорить або пише, - адресаm; той, хто сприймає 
(слухає, читає), - адресат мовлення. 

Людина, яка хоче успішно використовувати мову, повинна пам'ята

ти, що її мовлення має бути· змістовним, логічно нослідовним, багатим, 
точним, виразним, доречним, правильНИ"-'-

Текст 

Текст - .1в'11зне повідомлення, що характеризується змістовою і 
структурною цілісністю й завершеністю, орієнтацією автора на певио1·0 

адресата. Текст складається з речень, пов'язаних за допомогою спеціаль
них засобів зв'язку. 

Тема тексту - коло предметів чи явищ, розг:~янутих у тексті, це те, 
нро що оповідає текст. Мікротема - частина загальноі теми. У тексті мо
же бути більше чи менше мікротем, залежно від складності тексту. 

Основна думка - ідея тексту, висвітленню якої підпорядковані всі 
складники тексту. 

Абзац - кілька речень, які конкретизують думку, р0зкривають, роз
ширюють її, це відносно закінчена й пов'язана єдністю змісту частина 
тексту від одного абзацного відступу до іншого. 

Речення в тексті пов'язані за допомогою таких мовних засобів; 
- лексичний повтор; 

- займенники і прислівники (письменник - він, у давнину - тоді); 
- синоніми, перифрази (лев - цар звіріб); 
- контекстуальні синоніми (Стус - дисидент); 
- родові та видові назви (Лмів -місто); 
- метафори (морські хвилі - синя одежа моря); 
- метонімія (Євросоюз - Брюссель); 
-- вставні слова (таким чином, отже); 

- сполучники (але, адже). 

Типи мовлення 

РозnовtдЬ Опис РоздуМ 

послідовний враження автора від довкілля., зма- хід міркувань мовця, 

виклад подій, лювання характеристик і власти- йоrо ставлення до 

фактів, явищ востей зображуваних предметів світу, людеіі, 

враження від ЮІХ 

Прочитайте текст і виконайте завдання 1-5 до нього 

У велию1х містах часто складаються несприятливі для життя людей 
обставини. Наприклад, одним з агресивних забруднювачів міського се
редовища є шум. 
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Надмірний шум впливає на органи слуху. Під впливом гучних звуків 
барабанна перетинка постійно розтягується, при uьому зменшується її 
еластичність. Отже, потрібні дедалі гучніші звуки, щоб нона почала колива
тися. Роовиваl:ться приглухуватість. За статистикою, на цей недуг сьогодні 
страждає 10-15 % населеиня. У 20 % юнаків і дівчат, котрі постШно слуха
ють гучну музику, слух: виявився погірШСІІИМ, як у 85-літніх людей. Не 
менш небезпечним для органа слуху є й використання наuушників. 

Шум в.ідволікає нас, впливає на нервову систему. Під впливом шуму 
змінюється частота пульсу, частота й глибина дихання. У шумному і1ри
міщснні до організму людини швидше потрапляють газонодібні шкідли
ві домішки, що с в повітрі. Трива.11а дія шуму призводить до швидкої вто
ми, погіршення пам'яті, зменшення уваги, втрати працездатності, підви
щеної дратімивості. Від шуму погіршується сон, після сну ЛЮІ\И відчува

ють утому, головний біль. Усе це дозволило вченим стверджувати, що 
шум повільно нас убиває (За Дж. Треоелом). 

1. Найкращий заголовок для цього тексту -
А Хворе покоління 
Б Наше нервове життя 

В Повільиий убивця 
Г Навушники - причина захворювань 
Д Зупиніть музику! 

2. У тексті НЕМАЄ мікротеми 

А Шум - забруднювач середовища. 
Б Деформації внутрішнього вуха. 
В Приглухуватість та її причини. 
Г Мобільні тедефони та наш слух. 
Д Утомлюваність від шуму. 

З. Засобом зв'язку першого та другого речень тексту є 

А вставне слово 
Б займенник 
В прислівник 
Г метафора 
Д контекстуальний синонім 

4. Використані в тексті сlіова барабанна перетинка, приглухуватість, 
нербОва система є 

А діалектизмами 
Б термінами 

В авторськими неолоrізмами 
Г образними висловами 
Д розмовними висловами 
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5. Стиль тексту 

А науковий 
Б художній 
В офіційно-діловий 

f рtКіМОВНИЙ 
Д публіцнстичний 

Прочитайте текст і виконайте завдання 6-9 до ньоrо. 

Тисяча уроків українського fepцora 

Цього тижня вшановували Анатолія Борисовича Солов'яненка. Ве
чір, присвячений творчості видатного співака, нідбувся в Національній 
опері України. 

Сьогодні дедалі частіше звертаються до так званих альтернативних 
історій: мовляв, якби Україна не мала Анатолія Солов'янІ::'нка? Проте 
важливіше усвідомити, чому вона не вберегла свого золотого солов'я. Не 
подарувала йому, хоч як це дюшо звучить, можливості працювати і в та
кий спосіб не подовжила його віку? 

Анатолій Солов'яненко дебютував на сцені Донецької опери - у ролі 
Герцога в опері Джузеппе Верді .-Ріголетто;.. Ко.ли артисти показ<UІи ви
ставу на гастролях 11 Іспанії, в одному з видань з'явився матеріал «Шахтар
ський герцог;.. Цей сценічний образ став візитівкою співака в усьому світі. 

Сім'я Солов'яненків була співочою. Унікальним тембром голосу виріз
нявся батько (шахтар із дідів-прадідів) - у нього був драматичний тенор. 
Після одного зі студентських концертів 18-річний юнак отримав заПJюшен
ня 1швчатися професійного співу в провіЩІОГО соліста Донецького театру 
опери та балету Олександра Коробейченка. «Із тебе може щось виЙПІ, але це 
коштуватиме величезної праці;., -- сказав майстер, почувши спів Анатолія. 

Як кажуть на Сході, «Важко знайти ·хорошого вчителя. А хорошого і 
учня - ще важче•. Тандем Коробейченко - Солов'яненко (учитель -
учень) був унікальни"1 одра.>у в кількох сенсах. Учні взагалі обожнюва:ш 
Олександра Мико"1айовича: він, крім того, що був винятковим оперним 
співаком, сам шив собі костюми для вистав, ремонтував взуття, робив бі
жутерію для всієї театральної трупи. Практично па всіх сценах світу, крім 
Метрополітен-опера в Нью-Йорку, Анатолій Солов'яненко в»конував 
партію Герцога в костюмах, які власноруч пош»в його вчитель." 

В Анатолія Борисовича все життя зберігався зошит із назвою ~що . 
потрібно знати для хорошого співу~. у який він вносив нотатки після кож- і 
ного уроку в майстра. За десять років -"-з 1952-го по 1962-й - у цього ела- ~ 
ветноrо педагога Анатолій Солов'яненко отримав одну тисячу уроків. І! 
. Закінчивши Донецький по::~ітехніч~~й, 1954 року він ста_в аспіра~том . 
1 викладачем кафедри нарисно1 геометрн. На одному з оrляд1в самод~яль- · 
ності Донбасу, що проходив у Києві, Анатолія Солов'яtrенка почув ди-
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ректор Київського онерного театру Віктор Гонтар. Анатолій Борисович 
виконував арію Радuмесса з «Аїди~. Гонrар не приховував свого захоп
лення і наступного дня запропонував молодому виконавцеві спробувати 
заспівати в опері разом із симфонічним оркестром. Увечері того ж дня 
Солов'яненко став стажером Київського оперного театру. А за кілька днів 
його викликали І(О Москви - узяти участь у концерті. Тоді ж проходив 
ві,1бірковий тур молодих вокалістів для поїздки.в Італію. У комісії помі
тили українського тенора. Анатолій Солов'яненко поїхав на стажування. 

За законами альтернативного жанру варто поставити запитання: 
~якби Солов'яненко залишився за кордоном? .. j> Світлана Дмитрівна, йо
го дружина, розповідаt:: «Ми жили кілька років в Італії, США, і щоразу я 
бачила, що Анатолій сумує за рідною домівкою. Йому ставало тяжко на 
душі, і ми поверталися в Україну1>. 

Нині, на тлі аудіовізуального «розмаїттяj>, диски Анатолія Со
лов'яненка не так просто знайти. Почути його голос у партіях Ленського 
(~євгеній Онєгін~ П. Чайковського), Андрія (•Запорожець за Дунаєм• 
С. Гулака-Артемовського), Надіра (сШукачі перлів• Ж. Бізе), Фауста 
(в однойменній опері Ш. Гуно) - справжнє свято. 

Пригадуються елом славетного співака: •По-справжньому господарюва
ти ми ніколи не вміли, а коли, на додачу до цього, втратимо ще й духовність, 

опинимося взагалі на мілині~ (За Л. Бондарчук, юзета ·•дзqжд.ІЮ 11ШЖІІЯ» ). 

6. Східний афори.Jм Важко знайти :хотюшого вчителя. А хорошого учня -
ще важ:че слугуt: в тексті 

А тезою, яку автор доводить 
Б тезою, яку аDтор спростовує 
В аргументом 
Г контраргументом 
д висновком 

7. За типом мовлення текст є 

А описом з елементами розповіді 

Б розповіддю з елементами опису 
В розповід.11.ю з елементами роздуму 

Г роздумом з елементами опису 
Д описом з елементами,роздуму 

8. Стиль тексту -

А науковий · 
Б художній 
В офіційно-діловий 
Г розмовний 

Д публіцистичний 
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9. Жанр тексту -

А оповідання 

Б стаття 

в інтерв'ю 
г репортаж 

д фейлетон 

Прочитайте текст і виконайте завдання 10-13 до нього. 

Гер переможений 

Полонені німці зводшш цей квартал 3 любон'ю і розпа<1ем. Спочатку вони 
тільки боялися, брутальна лайка зависала на вустах, коли охоронець чіплявся 
поглядом і байдуже ногиркував: «Шнель, бидлота, шнель!'-> Вони не любили 
цей народ, не любІL'ІИ будинки, які мали тут поставити, ме тільки-но звівся 
фундамент, як щось трапилося 3 кuж1юю цег1шною: цеглини Лаі'ЇдНО JlЯ!аЛИ в 
руки, не обривали м'язи і не дряпми шкіру, немовби розмоІІЛяші з полонени
ми про те, що цей бу11иtюк міг би бути їхнім, стояти па околиці Лейпцига. 

Коли протма земля, Фрідріх скопаи маленьку грядочку, обгородив її ка
мінням і посіяв нагідки. Де він узяи те насіння, невідомо, але ми, діти, добре 
пам'ятасмо, як він клав між грудоч1«L'ІИ зернини. як потім приmптував іх і, по

вернувшись до нас; усміхався: «Гут." кіндер". rут». А коди німців rюнели 11 ба
рак, ми розвоювали ту ::Jемющю, рщкида.1и каміння, зробили з паличок хрест, 
:ш'я:й1111 його травою і поста11или на грядці. Уранці, коли іх вивели па роботу, 
ми ще с11али. але навіть крізь сон я чула, як скреготіли в ро.lчпні лопати, як сту

кали ду-жками відра, як надсадно бухикав Фрідріх і тркав охоронець. 
Місто давно не сердилося на німців, вдови жаліли їх і роздивлялися 

картки їхніх дружин та дітей, часом приносили щось із одягу -- старий 
піджак або картуз, та ще варену картоплю, на що ті всміхалися, дякували, 
називаючи вдів «фрау~>. 

У Фрідріха теж була фотокартка двох дівчаток у білих сукенках і бі
лих черевичках, він не раз нам тикан ту дивовижу, чи забувши, що ми вже 
бачили, а 'ІИ хотів похизуватися, які в нього чепурні ,'(іти. І ми у відповідь 
цілу весну і ціле літо топтали і розкидали його грядку, його маленьку І!ер
жавку в нашому ::Jюtденнщ1у місті. Він до того бридко кашляв, до того був 
худий, гнилозубий і брудний, що ми не могли його не дражнити. Милю
биюf ціляти в нього грудкамн, любили, коли він са11жав нас на коліна та 
співав своїх дурних німецьких пісеньок. 

Під осінь німець уже не садив грядку, ходив, хитаючись, і харкав 
кров'ю. Охоронець 3амість «шнеляти,; простягав йому цигарку і дозво

ляв лежати під стіною. 

Фрідріх робив тільки прикраси зі шматочків цегли - сонця і квіти, 
він чіпля11 їх понад вікнами другого поверху, так що самотні жінки подш1-

1у стояли, роздивлялися і наніть сплаку11али. 
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Одного ранку його .шайшm1 Ій!\ стіtшю бар;ща, дl' нін стш1н п1иною до 
людей, понуривІІІи голову. 

- Бидлот<t, тобі що - немає нужника'! · гиркнув охоронець і тут же 
осікея: від ІІІИЇ до коробки сіріла мотузка. 

J<оли зняли його і взяли на руки, то :щинува.1ися, що немає н нt.ому ті
ла. Ного поховали :>а містом, укинуuши в'яму і навітt> шо tщсиншшш горnа. 

Осінь в1ща.1<tся теплою, у кіпці листопада ми перейшли в новий дім. 
Я1щtt> посеред грудня я сиділа на вікні і раптом побачила квітку. Пролі
тав перший сніжок, а вона цвіла собі піл вікном. Була велика і ко111лата, 
не квітка, а півсоняха. Я о;~я 1л;1си, вискоч ш1а на подвір'я, 11ростиглu ру1<у. 

щоб зірвати, і відсіннула. llopyч із нагідкою стояв зроблений із паличок і 
:щ'яз<tний нами хрест ... 

Mm1y.10 півстоліття. За цей час у булинку не трісну;1а жо11на стіна, не 
струхла і не всохла Піі\.'Юt·а. Якось син вирішив шшісити на стіні rюлич
ку. Сті на не ніддащшася дриліо, а потім дриль шурхнув у якийсь отвір. 
Коли вибили цеглину, вийняли з отвору рукавицю. У рукавиці лежа.,1а 
фотокартка двох дівчаток у бі.;~их сукенках. Дриль 1101111ю11ив їм череннч
ки, а.,1с дівчатка ,'\ИВИЛ11Ut на нас, моu живі, і занитуu;~ли: 

-- Ви не :>наLТt'. д<' наш тато'? .. (Л. Поиомареико). 

10. Стиль тексту -

А науковий 

Б хуложній 
В офіційно-діловий 
r розмовний 
Д публіцисти•1н ий 

11. Іншомовні слова гер, итель, фрау використано в тексті для 

А відтворення мовлення 1·е1юя твору 
Б створення почуттн ні;tр<t.Ш /\О ноію1а 
В стаорt>нни комічного ефекту 
r протиставлення німців українцям 
Д романтизації зображуваної дійсності 

12. Дієслово любшш в реченні Ми любили ~~іляти в nього грудка;,ш, люби
ли, коли ві11 саджав иас иа коліна та співав своіх дурних ні.11ець1шх пісеньок 
ужито двічі з мстою 

А посилення уваги до почуттів дітей 
Б протиставлення дитичої любові й жорстшюсті 
В н1шву співчуття до полопепого німця 
Г висловлення авторського ставлення до Фрідріха 
Д яскравішого зображення життя літей 
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13. Судячи :1 тексту, автор 
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А ненавидить полонених, бо вони є загарбниками 
Б засуджує жорстокість переможців до німецьких солдатів 

В обстоює прощення й повагу до людської rідності 
Г праrне встановити причини страшної війни 
Д доводить, що на війні не чинні закони милосердя 
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ОРФОГРАФІЯ 

Правопис літер, що поаиачають ие.наrолоwені rолосні е, и, о 

Написання слів з ненаrолошеними звука~и е, и, о перевіря(:ться на
rолосом. Треба змінити форму слова або дібрати спільнокореневе слово 
Так, щоб сумнівний ГОЛОСЮІЙ С'ГdВ НаГОJІОWеНим; велuкий - велич, nоми
рumися - мир, розумний - розум. Якщо не можш1 перевірити 11аписанпя 
слова за допомоrою наголосу, застосовуємо правила. 

Пишеться е Пишеться и Пишеться о 

у буквоеrюлуках у буквосполуках у буквосполуках 
-ере-, -еле-; пелена, черевики -ри-, -ли-: -оро-, -оло-: 

якщо е при зміні випадає або блищати, тривога дороzа, колосся 

чергується з і: 

осені --- осінь, серпень - серпІtЯ 

у суфіксах: -ець, -ень, -тель, у суфіксах: -ик, У словах: гоwшр, 
-еро, -елезн-: палець, велетень, -иц(я), -ищ(е), корявий, погано, 

.Іf'Іитель, п 'ятеро, довжелезuий; -иськ: столик, вули- лопата, товар, 

-ен-: здійснений, ІWШІ!ЮІ, письме- ця, вотище, посміхо- монастир, 

11а; -енн-: мис.лення, оzолошен- висько; -ив(о) в ім.: богатир (силач), 
ня; -ень1е-, -есеньк-, -єчок-, печиво, мереживо борсук, отаман, 
-єчк-: рідненький, тонесенький, (виняток: марево, але: яблуко, 
вершечок, горлечко зарево); -ин-: чужина, яблуня, парубок, 

киянин, мамин; будяк, мармур, 
-и'ІОК·, -и"ІІС· (від ворушити, 

-ик, -иц(я): вуличка, пурхати 

бо вулиця 

У деяких словах написання літер не можна перевіриТІ"І: левада, пре.w
дент, кишеня, (}иректор. Тоді треба звернутися до орфографічноrо словника. 

Зауважте! 

В окремих дісслівних коренях (е) ч:ерrується з [иJ. Букву и пишемо, 
якщо далі стоїть нагоЛошений суфікс -а-(-я-): терти, але стирdти; забе
ру, але забирати. 
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1. Літеру u на місці крапок треба писати в усіх словах рядка 
А ш .. потіти, ш .. рокий, сп"тати 
Б к..сіль, кош .. ня, зал"вати 
В мереж"во, rл .. бінь, п .. ріг 
Г мар .. во, згар .. ще, мороз .. во 
Д книж .. чка, вул .. чка, вузл"чок 

2. Літеру u пропущено в реченні 
А Правда холодна, а бр"хня тепла. 
Б Мир та лад - в"ликий клад. 
В Як не вмієш, то й не б .. рися. 
Г Див"ться звисока, а нічого не бач1пь. 
Д Сини до хати, прин"суть, а дочки угли розн"суть. 

З. Літеру е пропущено в реченні 

А В юності нам найчастіше виб"рає дорогу серце. 
Б Я візьму той рушник, прост .. лю, наче долю. 
В Багряні хребти попідп"рали небо. 
Г Зоря вечірня прост"лає останні смуги на воді. 
Д Можна все на світі виб"рати, сину. 

4. Прочитайте речення. 

А з(1)мля л(2)жить м(З)дова, а поля пожаті мріють, на городах 
дост ( 4 )гають гарбузи з(5 )леноребрі. 

Літеру и треба писати замісn. цифри 

А1 Б2 83 Г4 дs 

5. Букву и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 

А зас"нати, дзв .. ніти, др"жати 
Б тр .. мтіти, сп"нити, прокл"нати 
В л"ман, кр"ме:-1ний. оз .. ратися 
r с"рпанок, добр .. во, кр"шталев'ий 
Д чуж"нецький, ож"вати, бад"лина 

6. Букву и на місці пропуску треба писати в усіх <'JJOвax рядка 

А схв .. лювати, ос . .ледець, пряд .. во 
Б пал .. чка, в .. сочииа, кош"чок 
В д .. ллом, створ"ння, вош .. ще 
r м .. лькати, гл .. бінь, скр .. піти 
Д кр"шити, сем"р(), х"мсрний 
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7. Букву и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 

А промов .. стий, сх .. литися, тр .. мати 
Б пр .. звисько, вр .. ватися, зб .. регrи 
В виховат .. 11ь, ссл .. ще, тр .. валий 
r к .. рпатий, т .. рплячий, розх .. тати 
Д очищ .. ння, нам .. стинка, поз .. чати 

8. Букву и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 

А сл .. вовий, перепл .. вуть, д .. таль 
Б бл .. скавиці, одгр"міти, муз .. ка 
В печ"ніm, кр .. тичний, заруч .. ни 
Г хр .. за~пема, велос .. пед, с .. режки 
Д конт"нент, гор .. зонт, п .. рукар 

9. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 

А зл"генька, пр .. вітний, кл"новий 
Б зап"чалитися, хр"бет, зв .. чайний 
В м .. нувшина, д .. белий, дол .. нька 
r п .. чатка, зап .. речити. л .. дацюга 
Д д .. вина, гр .. чаний, м"тушливий 

10. Букву е па місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 
А тихес .. нький, вос .. ни, видов .. щс 
Б куч .. рявий, зн"нацька, пл"скатий 
В об .. реги, зас . .лити, невм .. рущий 
r л .. ментувати, стр .. міти, скр .. бти 
Д вир"нути, дал .. чінь, оч .. видець 

11. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 

А розч .. сати, підстр .. rати, бр .. хати 
Б ап .. льсиновий, м"да.аіст, пташ .. чка 
В спост .. реження, хвил .. чка, нобл .. зу 
Г мисл .. ння, виш .. нька, автор .. тет 
Д суп"речливий, вар .. во, од .. колон 

12. Букву е на місці пропус,ку треба писати в усіх словах рядка 
А р .. бристий, р"веранс, р .. дати 
Б марм .. лад, пел"на, през .. де1п 
В в .. ршина, св .. стіти, р .. зонанс 
r вср .. щати, р .. візія, хр .. стини 
Д ч .. новник, об .. рти, тв .. рдию1 
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13. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 

А р"кламний, тр"нування, цуц"ня 
Б поч"нати, дощ"чка, р"монтний 
В зд"вований, п"стЛивий, ож"ледь 
r буз"на, м"режка, справ .. дливий 
Д обл .. денілий, нр .. стиж, л"бонь 

14. Прочитайте поезію. 
М(1)нає літо. Оdнь вже 6р(2)де, 
Лісів багрець торкнувся вер(З)сн.евuй. 
І пахне чебр(4)це.м, і листя де-не-де, 
Кружляючи, ЛЯlа.б під д(5)рева. 

Літеру и треба писати замість цифри 

А 1 
Б 2 
в з 
r 4 
д 5 

15. Букву и Ііа місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 
А к"шеня, к"п'ятити, л"генда 
Б бр"нІти, вит"рати, скр"піти 
В тр"воrа, ст"блина, ож"вати 
r д"ректор, зд"рати, мер .. хтіти 
Д т .. рпіти, п"ріг, прим"ритися 

16. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 
А шел .. стіти, r"рой, rлиб"на 
Б б"региня, скр"rотати, л"мон 
В кл"котіти, заб"ру, ст"жина 
f л"тіти, мереж .. во, пов"рхово 
Д зам .. сти, мороз .. во, пош .. пки 

17. Бу кву г на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 
А вул"чка, оч .. рет, ч"мпіон, юр"сдикція 
Б ф"стиваль, rр"чаний, плет"во, в"чоріти 
В зам .. рехтітu, rус"ниця, л"вада, т"раж 
r ал"rорія, скл .. піння, ш .. ренrа, дол"чка 
Д бр .. ніти, вел"тень, зайч"ня, Водохр"ще 
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18. Букву є на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 
А д .. шевий, лот .. рея, ст .. блина, щ .. бетання 
Б щ .. дрівка, вел .. чезпий. вист .. лити, ч .. пурний 
В сут .. ніти, в .. рещати, кол .. скова, в .. рболіз 
Г в .. черя, кр .. тиЧНІfЙ, блаrоч .. стивий, м .. даль 
Д кл .. котіти, тр .. вожний, в .. селка, ш .. потіти 

19. Букву є на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 
А зуп .. няти, ч .. рстний, д .. сяток, м .. дівник 
6 сем .. ро, з . .леніти, об .. режний. вовч .. ня 
В справ .. дливість, д .. вина, в .. теран, бер .. зень 
Г заруч .. ни, сел .. зень, пол .. тіти, с .. лянський 
Д ч .. рсшня, кр .. латий, пл .. чима, пш .. ниця 

20. Прочитайте поезію. 
Л ( 1 )тять, пл(2 )вуть і сурмлять ув імлі 
шовкові, жовті й с(З)зопері птиці 
із конт(4)11ентів чорноі з(5).млі 
у рідні гнізда, на аюі кр(6 )11иці. 

Літеру є треба писати на місці цифр 

А 1, З 
6 2,4 
в 1, 5 
г 5,6 
д 2,3 

21. Букву о на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 
А к .. тушка, ак .. рдеон, .. таман 
6 ак .. мпанемент, к .. жан, .. ренда 
В п .. ром, сарк .. фаr, трансп .. рант 
Г к..нфорка, пат . .лоrія, к .. шалот 
Д ф .. нікулер, ді .. рама, п .. ролон 

22.· Букву о на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 
А r .. дова, п .. лтавський, б .. rатство 
6 к . .лосся, вор .. шити, д"ріжка 
В к .. зак, марм .. ровий, з .. зуля 
Г пар .. бок, r .. нчар, оп . .лонка 
Д б .. рсук, кр .. хмаль, м .. пастир 
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23. Букву о на місці пропуску треба пиеати в усіх словах ря:tка 
А с .. кира, кр"пива; 11 .• ртрет 
Б ябл .. ко, г . .лубиний., л .. ната 
В к .. жух, п .. ріг, б .. гатир (замuжний) 
Г сл .. в'яни, ч .. рнило, к .. зан 
Д т .. вар, к .. миш, марм .. р 

2-1. Іlравильно написано всі слова ряпка 
А допомuппи. коровай, зломити Г ганяти, багач, паrаний 
Б отаман, горя чий, ламати Д калач, допомuга, гонитн 

В солдат, боrато, качан 

Спрощення в групах приголосних 

Спрощення відбувається у вимові й nозначаєтЬС>І на письмі 
в групах приголосних 

:1дн.-зн проїзд - проїз11ий 

ждн-жи ти:ж:де1щ - тижневий 

стн-сн радість радіс11ий 

стл- сл щастя - щасливий 

слн- сн мисль - умисиий 
... -.--~-

рdц-рц сердеч11ий - серцевий 

рнц-нц чернець - ченці 

JІСН ·- 3Н бризки - бризнути 

сю1- сн блиск - блиснути 

Винятки: виск11ути, випускний, тоскио, сІСНара, с1тіти. 

Спрощення НЕ позначається на письмі 

у словах зап'ястний, Іdстлявий, пестливий, хвастливий, хворостняк, 
шістнадцять і похідних 

у прикметниках, утворених від іменни-1 форпост - форпостний, 
ків іншомовного походження па -ст контраст - ко11трастний 
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Продовження табл_ 

Спрощення НЕ позначається на письмі 

у групах приголосних стц, ст•, 

єтськ, нстськ, нтств І
-кістці, невістчин, туристський, 
lіщют:ькпй, 1:тудентство 

Зауважте! У словах невістці, шістдесят і подібних спрощення не 
познача(;'ться на письмі, але відбувається у вимові_ 

г 

Зміни приголосних за творення слів 

Творення прикметників за дооомогою суфіксів -ськ- та 
іменників за допомогою суфікса -ctiul-

Випадок зміни приголосних Приклади 

/""--. 
Прага - пра:лжий 

/""--. /""--. /""--. 
Ж + ськ, ств = 3ЬК, зтв Париж - паризький 

з бояzуз - боягузький, боягузтво 

к 
/""--. /""--. /""--. /""--. козак - козацький, 11:озацтво 

• + СЬК, ств = ЦЬJС, ЦтВ ткач - ткаи,ький, ткацтво 
І ц(ь) стрілець - стрілецький, стрілецтво 

х 
/""--. /""--. /""--. 

чех - чеський 
/""--. 

товарищ - товарш:t.кuй, товариство ш + СЬК, ств= СЬК, ств 
с Одеса одеський 

Винятки: казахський, тюркський, баскський, меккський, 
нью-йорксwскй. 

Зауважте! Інші приголосні перед суфіксами -ськ-, -ств- на 1шсь:-.1і 
зберігаються, хоча в усному мовленні можуть змінюватись або випадати: 

д 
/""--. /""--. 

+ ськ, ств= 

дськ, дств (люд - людський, людство) 

т mськ, тств (брат - братський, братство) 

Творення іме1111иків із суфіксом -urt- від прикметників 
із суфіксами -сьж-, -цьк-

Випадок зміни приголосних Приклади 

с;к + {;н(а) = щ(ина) харківський - Харківщина 

одеський - Одещина --
ЦьК + ,;;,(а) = ..,(ина) турецький - Туреччина 

козацький - козаччина 

Зьк + tіН(а) = ~(ина) tюронезький - Воронежчина 

Виниrок: галицький - Гали•ина. 
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Т~юреІПІЯ прпмеrnиків із буквосполукою _,,,,_ (·шн·) 

Випадок зміни приго.посних Прикnади 

к, ц(ь) + ~ • 'ІН рік - річІШй, вік · віч.ний, місяць - місячний, 
сонце - сопячний 

ВиИJІТКи; іJборgшник, :мірошник, рушпик, рушниця, сердешниі 
(у значеииі •бііJоШlІІlниі• ), соняшник, торішній, всеношпа. 

1. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка 

А проіз .. ний, пристрас .. ний, облас .. ний 
6 совіс..ний, жаліс .. ливий, контрас..ний 
В шіс..надцять, очис .. ний, доблес"ний 
r учас"ник, зап'яс"ний, швидкіс"ний 
Д хвас .. ливий, улес .. ливий, щас .. ливий 

2. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх слоІJах рядка 

А тиж .. невий, форпос .. ний, вартіс .. ний 
6 хвас .. нути, піс..ний, заздріс"ний 
В шус..нути, кіс"лявий, буревіс .. ний 
r облес"ний, ус .. ний, швидкіс"ний 
Д беззахис"ний, компос"ний, доблес"ний 

З. Спрощення прилщосних нооначається на письмі в усіх словах рядка 

А прихвос .. ні, хрес"ний, напас"ник 
6 зловіс"ний, шіс"сот, корис..ний 
В кількіс"ний, хворос .. няк, бриз .. нути 
r страс"ний, боліс"ний, зап'яс"ний 
Д навмис"не, балас"пий, ненавис"ний 

4. Спрощення приголосних позначається на нисьмі е усіх слоеах рядка 

А сер"цевий, мес .. ник, контекс"ний 
6 блис"нути, мас"ний, особистіс"ний 
В пес"ливий, захис"ник. піз"ній 
r радіс .. ний, аванпос"ний, зліс"ний 
Д совіс .. ний, безжаліс"ний, фіrурис"11,і 

5. Спрощення пригщюсЮІх позначається на письмі в усіх словах рядка 

А перс .. ні, випус"ний~ тріс"нути 
6 аген"ство, капос..ний, якіс"ний 
В артис"ці, хрус"нути, зас..ланий 
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r невіс .. чин, тиж .. невик, умис .. ний 
Д влас .. ний, ціліс .. ний, шелес .. нути 

6. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах 
рядка 

А буревіс..ник, шіс .. десят, корис .. ливий 
Б чес .. ний, мас .. ниця, щиросер .. ний 
В млос .. ний, шубовс..нути, рідкіс .. ний 
r виїз .. ний, rіrан .. ський, хрес .. ний 
Д звіс..но, захис .. ний, студен .. ство 

7. Спрощення в групі приголосних треба позначати на письмі в усіх 
словах рядка 

А балас .. ний, виїз .. ний, захис .. ний 
Б перехрес .. ний, зап'яс .. ний, якіс .. ний 
В тиж .. невий, випус .. ний, віс..ник 
r мас..ний, очис .. ний, зліс..ний 
Д форпос .. ний, безшелес .. ний, перс .. ні 

8. Спрощення в групі приголосних треба позначати на письмі в усіх 
словах рядка 

А стис .. нути, учас .. ник, медаліс .. ці 
Б наміс .. ник, ціліс .. ний, хрус .. нути 
В влас .. ний, rус..нути, хвас .. нути 
r двоміс..ний, кіс .. лявий, піс"ний 
Д компос .. 11ий, прос . .лати, доблес .. но 

9. Спрощення в групі приголосних треба позначати на письмі в усіх 
словах рядка 

А буревіс..ник, со"нце, страс .. ний 
Б совіс .. ний, контекс .. ний, корис .. ний 
В зліс .. ний, шіс .. сот, ненавис"ний 
f надкіс .. ниця, навмис"не, сер"це 
Д пристрас .. ний, почес .. ний, пес"ливий 

10. Спрощення в групі приголосних треба позначати на письмі в усіх 
словах рядка 

А прихвос .. ні, щотиж .. ня, боліс..ний 
Б nочес"ний, мас .. ниця, окупан .. ський 
В безкорис"ливий, хвас .. ливий, облес"ливий. 
r мес..11ик, шіс .. надцятий, бе3чес"ність 
Д особистіс"ний, хворос .. няк, перелес"ник 
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11. Спрощення в групі притлосних треба позначати на письмі в усіх 
словах рядка 

А жаліс .. ливий, аванпuс .. ний, одномас"ний 
Б волейболіс .. ці, надшвидкіс..ний, захис .. ний 
В блатвіс .. ннй, капос .. ний. заадріс .. ний 
r корис"но, персдвіс"ниця, журналіс"ці 
Д реміс"пик, комендан"ці, безвиїз"ний 

12. Спрощення в групі приголосних треба позначати на письмі в усіх 
словах рядка 

А безпристрас..ний, кар'єрис"ці, тиж"ні 
Б радіс..ний, безчес"ний, турис .. ці 
В артис"чин, напас"ник, хрес..ний 
Г хвас . .ливий, влас..ний, шіс"надцять 
Д заздріс..ний, збриз"нути, безвиїз"но 

13. Правильно написано всі слоца рядка 
А виїзний, форпостний, студенський 
Б тижневий, ненависний, хворостняк 
В доблесний, піанісці, шістдесят 
f ВЇСНИК, ттерехреСТНИЙ, КОМПОС1'НИЙ 
Д проїздний, аспірантський, пестливий 

14. Орфографічну помилку допущено в рядку 

А Здолати втому допоможе контрастний душ. 
Б Заповідники сприяють охороні рідкісної флори. 
В Відбулася позачергова сесія областної ради. 
Г Через замети ми безвиїзно просиділи в селі. 
Д Ви можете під'єднати швидкісний Інтернет. 

15. Прикметник із суфіксом -ськ- утвориться від іменника 

А Воронеж 
Б Гаага 
В Нью-Йорк 
r тадж11к 
Д Петербург 

16. Прикметник із суфіксом -ськ-утвориться від іменника 
А Мекка Г гагауз 
Б боя1·уз Д Лейпциг 
В Кременчук 
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17. Прикметник із суфіксом -ськ- утвориться від іменника 

А Люксембург 
Б козак 
В Рига 

Г солдат 
Д Кавказ 

18. Правильно утворено обидва прикметники в рядку 

А Франція - французьський, сирота - сирітський 
Б печеніг - печеttізький, гігант --- rіга11тський 
В Гадяч - гадяцький, Калуш - калушський 
Г Збараж - зб<1ражський, Овруч - овруцький 
Д мученик - муче11икський, Буг - бузпкий 

19. Правильно утвореttо обидва прикметники в рядку 

А парубок - парубоцький, сусід - сусіцький 
Б якут - якутський, Волноваха - волновашський 

В Безрадичі - безрадицький, Острог - острожський 
Г Прип'ять - прип'ятський, Бахмач - бахмачський 
Д шляхта - шляхетський, чуваш - чуваський 

20. Правильно утворено обидва прикметники в рядку 
А Карпати - карпатський, чумак - чумацький 
Б Бахмут - бахмутський, Кавказ - кавказський 
В тюрки - тюрцький, Лохвиця - лохвицький 
Г киргиз - киргизький, ливак - дивакський 
Д студент - студентський, ткач - ткачський 

21. Правильно утворено обидва прикметники в рядку 
А Магдебург - маrдебурський, солдат - солдатський 
Б хижак - хижацький, викладач - викладачський 

В Единбург -- единбурГ3ький, матрос - матроський 
Г половець - половецький, стрілець - стрілецький 
Д Сиваш - сивашський, Нью-Йорк - нью-йоркський 

22. Букву ц на місці пропуску треба писати в обох словах рядка 

А представни .. тво, бра..тво 
Б пасічни .. тво, мецена .. тво 
В будівни .. тво, молоде .. тво 
r піра .. mо, парубо .. тво 
Д декаден .. тво, звірівни"тво 

265 



Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

23. Правильно написано всі слова рядка 
А юнацький, волзький, петербурr.зький 
Б товариський, криворізьк11й, пражський 
В козацький, солдатський, норвезький 
r rрекський, молодецький, герцогський 
Д запорізький, студентський, латишський 

24. Немає орфографічних помилок у варіанті 
А Единбурrзький фестиваль, паризькі музеї 
Б Магдебурзьке право, французські парфуми 
В волоський горіх, Гринвіцький меридіан 
Г язичницькі вірування, Запорожська Січ 
Д чешський кришталь, ка.1ахськІ традиції 

25. Правильно написано всі слова рядка 
А добродійство, боягузтво, отроцтво 
Б панство, агенство, підлабузництво 
В гетьманство, птахство, rромадство 
f рабство, лицарство, І'аЙдаматство 
Д юнацтво, жебракство, чаклунство 

26. Правильно написано всі слова рядка 
А студенство, мистецтво, просвітництво 

Б братсrво, стрілецство, будівництво 
В пасічництво, жіноцтво, свідотство 
r чиновництво, ворожбитство, сиріцтво 
Д слідство, кролівництво, кравецтво 

27. Правильно написано обидва слова рядка 
А Рівненщина, Прилуччина 
Б Гуцульщина, козатчина 
В кріпачина, Бойківщина 
Г Лемківщина, Донецчина 
Д Франківсчина, Золочівщина 

28. Орфографічну помилку допущено в рядку 
А солдатчина, Сіверщина 
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Б гайдаматчина, Волощина 
В рекрутчина, Мирrородщина 
r щляхетчина, у манщина 
Д вояччина, Звениrородщина 
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29. Орфографічну помилку допущено в рядку 

А Туреччина, Галичина, Черкащина 
Б Вінничина, Німеччина, Житомирщина 
В Одещина, Хмельниччина, Харківщина 
Г Словаччина, Збаражчина, ДроrобИччина 
Д Луrанщина, Сумщина, Острож:чина 

ЗО. Літеру ч на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 

А торі"ній, ві"ний, пшени .. ний 
Б ля"но, залізни"ний, ру"ниця 
В міся"ний, дові"ний, соня .. ник 
Г безпе"ний, яє"ний, мо:ю"11ий 
Д соня .. ний, шту .. ний, серде"ний (нещасний) 

М~який знак (aІUUC м'якшення) 

М1який знак пишеться після д, r, з, с, ц, л, н 

11а поз11аченн.я м'якості приrолосних радіст~вільний,осін.ь 
у Jd11цi слова чи складу 

у середині ск.ладу перед о (у тому СІ:>омzа,кульовий,забрьохап~ися 
числі й післяр) 

у прикметникових суфіксах бахчисарайський, празький, донець-
-ськ-,-.11>к-, -141>К- кий (але боязкий, басхий, різкий, 

в'язкий, дерзкий, ковзкий, плаСІСІlй, 
оо ці слова мають суфікс -к-) 

у суфіксах -ньк-, -оньк-, -еньк-, тоненький, блідесенький 
-есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-

у дієсловах перед -ся хеилЮ€ться, змаzшоться, підводься 

у буквосполучен11ях льч, льц ЛЯІІЬЦі, ЛЯJІЬчин (11ю1ька), Прісьці, 

j (походять з льк), ньч, ньц (походять Прісьчин (Пріська), няньці, 
з ньк), сьч, сьц (походять з ськ) няньчин (НЯНЬІШ) 

і 
після л. перед м'яким приголосним гуцульський, посольський 

М'який знак НЕ пишеться 

після літер 11а поз11ачен11Я губних cтrwn, любов, коледж, 
(б, п, в, .м, ф) та шиплячих (ж, ч, ш, Щ) товариш, піч, кущ 

після р у кі11ці слова та складу 
лікар, zіркий, ХаркЮ 
(але Зорькін, Горький) 
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Продовження табл. 

М'який знак НЕ пишеться 

між по11воошми літерами на позна•~ення :nлл.я, стаття 
подовженого пригрлосного 

між двома м'якими нриюлосними, окрім л nИ:н.я, куз11.я 

після н перед ж, ч, ш, щі суфіксами ІТЮнший, камінчик, 

-ськ' -ств- волинп.кий,панство 
~--

у кінці першої частини <"кладних шістдес.ят, n '.ятсот 
числівників 

у був:восполучсннях лч, лц (походять з лк), рибалчин, рибшщі (рибал-
Wf, нц (nоходяп. знк), й, сц (походять :1 ск) ка), Оленчин, Оленці 

(Оленка), мас1~і (маска) 

Зауважте І Пишемо м'який знак у словах різьбяр, тьмяний і " по
хідних. 

Сполучення йо, ьо 

Пишеться йо для позначе11ня Пишеться ьо для позначення 
звукосполучення й+ о м'якості приголосного передо 

на rючатку с.1ош1: йод працьовитий, чотирьох 

після голосного: майор 

після приголосного, нереважно 
на пп•~атку складу: мільйо11, серйо311ий 

1. М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 

А Пол .. ща, л"вівський, низ"кий, мен"ше 
Б тер1ю11іл .. ськнй. 11і•1 .. ка, дяд"ко, бат"ко 
.В вуз"кий, б'(т"ся, бад .. орість, нян.лин 
Г біл . .ше, Гуцул . .щина, ки1вс .. кий, піс"ня 
k! л"отчик, Уман .. щина, їда.1"пя, взірец" 

2. М'якнй знак на міс11і прnпуску треба писати в усіх словах рядка 

А волен . .І\і, навча!.'т"t:я. камін . .чик 
Б карпат"ський, слиз"кий, матусен .. ці 
В ошукан .. ство, сяд .. те, мадярс .. кий 
Г колодяз .. ний, лікарен." азовс"кий 
._Д винnг .. те, rюділ"ський, заволз"кий 
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З. М'який :-1нак ю1. місці пропуску треба писати в 'усіх словах рядка 

А щиріс..ть, ковал"ський, війс"ковий 
Б піднос"ся, виріз .. б.1ений, людс..кість 
В роЗріс..ся, слов'янс .. кий, брин .. чати 
Г кам'янобрід .. ський, яблуп .. ці, кин .. тс 
д дитин .. ці, товарис"кий, кише11 .. ці 

4. М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 

А нян .. чин, рибон.ді, кружал~.це 
Б іран .. ський, сторонон .. ці, мудрец .. 
В· промін"ці, чотир .. ох, Вас..ці 
Г облич .. , з'ясуtот .. ся, друкарен .. 
Д тюр .. ма, цвірін"кати, годит .. ся 

5. М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 

А громадяп .. ство, нян"чит11, вишсн .. ці 
Б піт .. ма, хвац .. куватий, зган .. бити 
В гордіс .. ть, консул .. ський, річен .. ці 
Г корін .. чик, виход .. те, купал .. ський 
Д русал .. чин, пuгuд"ся, лял"чин 

6. М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 

А відчуваєт .. ся, черешен .. ці, Хар .. ків 
Б різ .. блений, близ .. кість, він .. чати 
В жеп .. шень, тридцят .. , пот"мяніти 
Г рибон"ці, Гор .. кий, тайван .. ський 
Д трипіл .. ський, турец"кий, хатин .. ці 

7. М'який знак на місці пропуску треб<t писати в усіх словах рядка 

А радомишл"ський, утр"ох, лл"ється 
Б свійс .. кий, зозул .. ці, стuрuнuн .. ці 
В таріл .. ці, хорол .. ський, урал .. еький 
Г помешкан .. , весіл .. , ірпін"ськцй 
Д сяд"те, в'яз"кість, пот"марений 

8. М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх (:Ловах рядка 

А голубон .. ці, стіл" чик, злаз .. те 
Б кін .. цівка, крад"кома, чист"те 
В сіл .. ський, наріж..те, дивац .. кий 
Г молот"ба, глян"те, п'ятдесят" 
Д різ"кість, слиз"кий, шкатул .. ці 
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9. М'який знак на ·місці пропуску НЕ ТРЕБА писати в усіх словах 
рядка 

А Тет .. яна, календар .. , тромадян .. ський 
Б передач .. , трудінниц .. , Rерtщд .. ський 
в r дан .. ськ, поділ .. ський, карбован .. цем 
r барабан"щик, Ковал .. ський, колис"ці 
Д Коцюбин .. ський, rолівон .. ці, долин . .ці 

10. М'який знак на місці пропуску НЕ ТРЕБА писати в усіх словах рядка 
А шануєШ", пан .. щина, rлянец .. 
Б колос..ся, любов .. , памороз .. 
В міц." жовч .. , астрахан"ський 
f СИІІ •• Те, ТОН .. ШИЙ, КОрИС"ТЮ 
Д поліс..кий, мрієш." пас"мо 

11. М'який знак на місці пропуску НЕ ТРЕБА нисати н усіх словах рядка 
А безсил .. ля, постав .. те, борот"бист 
Б сімдесят." колодяз .. ник, кобзар .. 
В мистец .. кі, північ." майбут .. нє 
r нито'І .. Ці, повіл .. но, славет .. ність 
Д порад .. те, склепін"частий, Сибір .. 

12. М'який знак на місці нронуску НЕ ТРЕБА писати в усіх слонах рядка 
А Ул .. яна, промін .. 'ІИК, тварин . .ці 
Б бояз .. кий, ковз .. кий, різ .. бяр 
В Луrан .. щина, уrорс"кий, мас..ці 
r млин .. ці, rалуз .. ці, брин"чати 
Д чотир .. ма, брун"ці, стежин .. ці 

13. М'який знак на місці пропуску НЕ ТРЕБА писати в усіх словах рядка 
А жмен .. ці, стеблин .. ці, нлинон"ці 
Б мен .. ший, біл .. ший, навутин . .ці 
В матін .. 'ІИН, волин .. ський, їдал .. ня 
r селян .. ський, п'ят"сот, чотир .. ма 
Д людс"кість, ремін .. чик, мас .. ці 

14. М'який знак на місці пропуску НЕ ТРЕБА писати в усіх словах рядка 
А бОяз .. кий, ковз .. кий, близ .. кий 
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Б rолубон .. ці, лозюr .. ці, оболои .. ці 
В перелл .. ється, весіл .. ля, фотоател .. є 
r rромадян .. ський, т"мяний, млин .. ці 
Д велетен .. ський, Рівнен .. щина, rіс .. ть 
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15. М'який знак на місці пропуску НЕ ТРЕБА писати в усіх СJІовах рядка 

А риба.1"ство, селян .. ство, люд .. ство 
Б лл .. яний, сімферопол .. ський, пан .. ство 
В волин .. ський, прип'ят .. ський, цар .. ський 
r портуrал .. ський, персвір .. те, в'яз .. кість 
Д запоріз .. кий, шіст .. десят, скатерт .. ю 

16. М'який знак на місці пропуску НЕ ТРЕБА писати в усіх словах рядка 

А перелаз .. мо, змаrаєш .. ся, насип .. те 
Б кубан .. ський, дзелен .. кати, розкіш .. 
В секретар", солдатс .. кий, переріж" 
r красун .. чик, дерз .. кий, вільніс..ть 
Д волос"кий, дев'ят .. сот, ослін .. чик 

17. Прочитайте фрагмент тексту. 

Хто не любит(1) книжок? А давно колис(2) на с(З )віті не було кни
жок, бо люди не вміли іх робити. -fСторінками• найперших книг були 
камені, вояц(4)кі щити, с(5)тіни печер. На ц(б)ому писали, бо не було 
паперу. Піз(7)ніше люди писали на глині, та хіба на глиняних сторін
ках-цеUІинках багато напишеш(8)? 

М'який знак треба писати на місці всіх цифр рядка 

А 1, 2, З, 4 
Б 1, 2, 4, 6 
в 2,4, 6, 7 
r 2, 4, 5, в 
д 1, 4, 6, 8 

18. Прочитайте фрагмент поезії. 
Я запитую в себе, питаю у вас, у людей, 
Я питаю в книжок, роззираюс(1) на кожній сторін(2)ці: 
Де той рік, де той ,Шсяц(З ), той проклятий тижден( 4) і ден(5 ), 
Коли ми, украін(6 )ці, забули, що ми - україн(6 )ці? 
І що є в нас душа, повна власних чеснот і щедрот, 
І що є у нас дума, якq ще од Байди нам в(7)ється, 
l що ми на Вкраїні - таки украін(8)с(9)кий народ, 
А не просто населен(10)ня, як це у звітах даєт(11)ся. 

М'який знак треба писати на місці всіх цифр рядка 

А 1, 2, З, 4, 5, 8 f 2, 5, 6, 7, 10, 11 
Б 1, З, 4, 5, 9, 11 Д З, 4, 5, 8, 10. 11 
В 1, З, 4, 5, 6, 8 
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19. М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 

А с"орбати, ма"оліка, кост"ол, Пот"омкін 
Б с"огодні, в"окати, т .. охкати, давн .. очеський 
В сл"оза, корол"ок, дистил"ований, Мурав"ов 
r мал"овничий, бо"овище, кс"ондз, гал"орка 
Д кл"0111, бад"орість, внахл .. ост, ніrr .. овий 

20. М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рял.ка 

А Корол"ов, кур"оз, д"оrт"овий, прийдешн"ого 
Б сер"озний, дз"об, схвил"ований, брон"ований 
В с"омrа, зарубц"ований, вір"овка, прокл"они 
r ос .. овий, ску .. овджений, л"отчик, древн"ого 
Д Солов"ов, обдиц"ований, рол .. овий, яблун"ок 

21. Літеру й на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 

А Вороб .. ов, мL'Іь"он, "ордан, во"овничий 
Б зна"омий, медаль .. он, чотир .. ох, "огурт 
В Журавль"ов, ра"онний, ма,.оріти, га"овий 
r маль"овничий, "осипович, ки .. ок, кра"овий 
Д баталь .. он, ль"одовиковий, па"ок, оши"ок 

22. Сполучення ьо маємо в словах, спільнокореневих до кожного із слів 
варіанта 

А праця, літати 
Б дід, воювати 
В бій, малювати 
r пень, діяльність 
Д поле, Анатолій 

23. Сполучення ьо маємо в словах, спільнокореневих до кожного із слів 
варіанта 

А пізно, Юрій 
Б дев'ять, шия 

В ВасІL'ІЬ, гай 
r лікоть, хвиля 
Д слізний, рай 

24. Сполучення ьо маємо в словах, спільнокореневих до кожнопJ із слів . 
варіанта 
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А чийсь, коваль 
Б діrrяр, Андрій 
В куля, безкраїй 

Г колір, підіймати 
Д самота, сіль 
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Апостроф 

Апостроф (') - знак, який передає на письмі роздільну вимову .я, ю, 

є, їпісля твердого приголосного: м'я'Ч [мйач], зв'язок [звйазок]. 

Апостроф пишеться передR, ю, є,і 

після літер на позначення губних приголосних б, п, в, м, ф 
риб'я'Чuй, п'єса, 
любов'ю, м'ята 

після літери р, що позначає твердий приголосний [р} 

після префіксів, що закінчуються на приголосний 

у складних словах після першої частини, що закінчуєгься 

на приголосний 

у слові Лук'ян і похідш1х 

Апостроф НЕ n~шеться перед JІ, ю, с,ї 

після літер на позначення губних приголосних б, п, в, 
м, ф, якщо перед 1mми стоїть кореневий приголосний,. 
крімр · 

після літерир, що позначає м'який приголосний [р'] 

перед йо 

1. Апостроф треба писати в усіх словах рядка 

1\. ум"ятина, знічєв .. я, харків .. янин 
Б мр"яка, міжз . .їздівський, реп .. ях 
В кам .. яний, м .. ясниці, rорохв"яний 
r сум .. яття, недокрів .. я, р"ябенький 
Д дит"ясла, пів .. аркуша, розп .. яття 

2. Апостроф треба писати в усіх словах рядка 

А В . .ячеслав, Св .. ятослав, Валер.ян 
Б в .. йокати, Лук..янівка, напівм .. який 
В пів.,ями, без"ініціативний, п .. явка 
Г пред .. явник, пів"Європи, пів .. яйця 
Д бур . .янець, без . .язикий, об"ємний 

сузір'я, бур'sш 

від'бднати, 
з'їсти 

дит'ясла, 
Мін'юст 

Лук'ян'Чук, 
Лук'янівка 

т~,мяний, мавпя-

'Чий (але арф'яр, 
торф'яний) 

рядок, бур.як 

зйомки, ~сурйоз 

• 
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З. Апостроф треба nисати в усіх словах рядка 

А Примор . .я, nодвір .. я, nор . .ядок 
Б н .. юнитись, заn .. ястний, арф .. яр 
В Р .. єттін, nрем"єр, солом"яний 
.Г кар"єра, трав . .яний, кр . .якати 
Д багр .. яний, nів .. єnархїі, бар"єр 

4. Апостроф треба nисати в усіх словах рядка 

А мор . .як, nоrолів .. я, nолум . .яний 
Б ттодзв . .якуваtи, n"яльця, верф .. ю 
В краков . .як, міл .. ярд, об . .їздити 
r міжrір .. я, rолуб .. я, зв .. язковий 
Д кожум .. яка, бсзриб"я, кур .. ява 

5. Апостроф треба nисати в усіх словах рядка 

А хом .. ячисько, кур .. йоз, надвечір . .я 
Б в . .язи, св .. ятилище, сухом . .ятка 
В бур . .ячиння, крсм . .яний, nрив .. ялий 
Г вітр . .як, в"єтнамець, стерв .. ятник 
Д Стеф .. юк, Лук . .янчук, Солов . .яненко 

6. Апостроф треба nисати в усіх словах рялка 

А темр . .ява, валер .. янка, Приn . .ять 
Б nан .. американський, в .. язка, б .. є 
В роз . .ївся, хлоn"ятко. nів .. ящика 
r дріб .. язковий, rр .. ядка, любов .. ю 
Д тр .. юк, nереджнив .. яний, узrір .. я 

7. Аnостроф треба nисати в усіх словах рядка 

А різнотрав .. я, пуп . .янок, луб"яний 
Б дез"активація, rороб .. ята, кров .. ю 
В безправ .. я, без . .іменний, п .. япкий 
r череn . .я, обр .. ядовість, зіп . .ястись 
Д nр .. янощі, в .. ялити, без . .ядерний 

8. Апостроф треба nисати в усіх словах рядка 

А зав . .язка, nід"язиковий, бур . .я 
Б nотьм .. япілий, м .. яч, тім .. яний 
В від .. ємний, заозер . .я, під . .ярок 
f рОЗ"ЮШИТИ, В .. ЮН, rр .. юкати 
Д киn . .ятити, rар . .ячий, пам . .ять 

274 



Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

9. Апостроф треба писати в усіх словах рядка 

А в . .їжджати, р .. яска, міжбрів . .я 
Б з .. ясувати, олов .. яний, реп . .ях 
В вп . .ятьох, цв .. яшок, бур . .янище 
Г баrатослів .. я, р .. ядовий, ІІJІем . .я 
Д бар .. єр, ллоскоrір"я, бр . .язкати 

1 О. Апостроф треба писати в усіх словах рядка 
А брукв . .яний, м .. якшати, м .. ясний 
Б плоскостоп .. я, помор"юшн, дуб"я 
В вар"язький, пір .. ячко, розіп .. ятий 
Г підгір"я, перемир"я, різнобарв .. я 
Д Мар . .янівка, п.ятдесят, кур . .ятина 

11. Апостроф треба писати в усіх словах рядка 
А Слов .. яносербськ, зап .. ястя, підребер .. я 
Б підрум .. янити, супер"успіх, дев .. ятини 
В П . .ятигірськ, пере . .їздити, пустослів"я 
Г Б .. єлгород, Середземномор .. я, зав .. язь 
Д Св"ятогірськ, за11ам"ятати, об"юшити 

12. Апостроф треба писати в усіх словах рядка 
А вп .. ястися, р"яднина, під .. яр"я 
Б пам"ятник, набр . .як, пуп"янок 
В звір . .ята, Григор"єв, безжур"я 
Г черв"ячок, над"їхати, Бр"юллов 
Д з"явисько, П . .ятихатки, з . .Ї!=ТИ 

13. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка 
А моркв .. яний, зв .. язок, черв .. ячок 
Б сурм .. яний, пам.ять, тьм .. яний 
В міжгір . .я, гр"ядка, бур"янище 
Г риб"ячий, uб"t-:днання, ІJерб"я 
Д з .. єднати, з .. ясувати, з"агітувати 

11. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка 
А Мін"юст, без . .язикий, сузір"я 
Б руrв .. яний, відв .. язати, бур"ян 
В рум .. яний, р .. ядок, торф"яний 
Г розм .. яклий, різьб .. яр, дит .. ясла 
Д об"єктив, солов"їний, :юр . .яний 
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15. Апостроф треба писати на місці нропуску в усіх словах рядка 
А зв .. язківець, св.ятковий, поrолів .. я 
Б ба~р .. яний, матір .. ю, подвір.я 
В пів .. яру, пір.я, пан .. європейськи.й 
Г пів .. оr.ірка, між.ярусний, здоров . .я 
Д арф.яр, безхмар .. я, медв.яний 

16. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх •ловах рядка 
А осв . .ячений, фарб..яр, Лук.янівка 
Б роз"єднати, лижв .. яр, рттб .. ячий 
В верб.я, плоскогір.я, з .. економити 
Г сер .. йозний, обв.язати, повір.я 
Д з .. юрмитися. під . .їзл, нін .. яблука 

17. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка 
А без .. апсляційний, пів .. юрти, м.язи · 
Б нанів .. автомат, з .. єднання, матір .. ю 
В р .. юкзак, роз.ятрений, під .. юдити 
Г довір.я, кав.ярня, перед .. ювілейний 
Д р.ядовий, львів .. янка, під .. яремпий 

18. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка 
А мав11 .. ячий, зобов.язання, кам.яний 
Б пом .. якшепий, між.яр .. я, слов .. яни 
В перемир .. я, бур.я, жираф.ячий 
Г св .. яткувати, закип.ятити, з . .їхати 
Д Лук..яненко, Зор.яна, Мар.яна 

19. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка 
А марнослів.я, цв .. яховий, любов .. ю 
Б р.яжанка, високогір.я, пір .. ячко 
В череп.яний, трьох .. етапний, кав .. яр 
Г скип .. ятити, бездощів .. я, п.ятниця 
Д двох.ярусний, п .. явка, р .. ябенький 

20. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка 
А сап . .яновий, матер .. ями, обов.язок 
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Б дзв .. якати, торф .. яник, об .. їждчик 
В пуп.ямок, крем .. япий, потьм.янілий 
Г надбрів.я, брукв.яний, зіп .. ястися 
Д мереф .. янський, знічев.я, полум .. я 
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21. Без апострофа треба писати неі слона рялка 
А мор . .як, за .. ява, різдв .. яний, м .. який 
Б зв .. язок, п .. юре, б .. юджет, гр .. юкіт 
В цв .. ях, бур .. яний, рел .. єф, ф .. юзеляж 
Г під .. йом, зар"яд, карб"юратор, об .. єм 
Д дзв . .якнути. духм"яиий, тім .. я, б .. Іоро 

22. Апостроф на місці пропуску треба писати н усіх варіантах; ОКРІМ 
А Не розіб .. єш горіха, то не з . .їси й зернятка. 
Б Хата без рушників - що сім .. я без дітей. 
В На чужім подвір . .ї і мухи б .. ють. 
Г Череп.я довше живе, ніж цілий глек. 
Д То сніг, то завір"юха, бо зима коло вуха. 

23. Прочитайте речення. 
Мати перша в світі навчШІа любити солов(1)іні ранки, п(2)янкий лю

бисток, духм(З)яну .м(4)яту, :1ш1ене верб(5)я. 

Апостроф треба ставити на місці всіх uифр, ОКРІМ 

А1 Б2 83 Г4 Д5 

24. Прочитайте речення. 
В Украіні існує повір(1)я, що духи померлих дітей 1ш Св(2)ят-вечір 

а(З)являються до своіх- лю6(4)язних .матерів на вечерю, і Іlіякі кам(5)яні 
.мури цьому перешкодити не .можуть. 

Апостроф треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ 

А 1 Б 2 в з r 4 д 5 

Подвоєння літер 

Подвоєні літери позначають або подовжений :-.~'який приголосний, 
або збіг однакових приголосних. 

36~ однакових приголоСJШХ 

Випадсж збігу приголосних ПриКJІадИ 

на межі пре~ікса й кореня оббити, віддати 

на межі коtІепя й суфікса цінний, сонний 

на межі двох суфіксів zодинник,іменник 
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Продовженпя табл. 

Випадок збігу nриголосних Прикnади 

на межі частин складноскорочених слів спорттовари 

на межі основи дієслова минулого часу на -сі пасся, розрісся 

постфікса -СІІ 

у прикметникових наголощених суфіксах -Єнн-, сиіиfнний, старанний, 
-dнн- (-1'нн-) зі значенням підсилення, збільшен- 11ескі11тfиний, 
ня ознаІСИ, можливості чи неможли5ості дії невблаиінний 

у прикметниках на -нн(ий) старослов'янського блаженний, огненний, 
походження та іменниках і прислівниках, мерзенний, блаzосло-
утворевих 11ід вих вення,стражденно 

(але священик) 

у словах бовваи, Ганна, лля11ий, овва, ссати та Ганнуся, ссавець, 

похідних бовваніти 

Зауважте! У прикметниках, утВорених від іменників за допомогою 
суфіксів -ан- (-ян-), -ин-, -ін-, літеру н не нодвоюємо: глина -- ІJІUJІ.ЯНий, 
орел - орлиний, гречка - гречаний. 

Не подвоюємо ну дієприкметниках (вихований, забезпечений, виріше
ний) і в прикметниках, утворених із відповідних дієприкметників (варе

ний, печений), а також у прикметнику довгожданий. 
Треба розрізняти: здійснений, нескdзаний, не;;д6ланий тощо - діtнри

кметники; здійсжfнний, несказdнний, нездоланний тощо - прикметники. 

ПодовжеІUUІ м'яких приголосних 

Подовжуються приголосні iJ, т, з, с, ц, л, н, ж, ч, ш у позиції між го
лосними звуками. 

Випадок nодоеження м'яких приголосних Приклади 

в іменниках середнього роду ІІ відміни на -11 ЖUtn'fЛJi, 31/аНІІЯ, КQЛОССЯ, 

затишшя, узбережжя 

у деяких іменниках жіночого та чодовічого суддя, рілля, Ілля, стат'fЛJі 
роду І відміни на -11 (але статей) 

в орудному відмінку іменвиків жівuчош роду зустріччю, міддю, маззю 
ІІІ відміни перед -ю 

у формах тецерішнього часу дієслова ЛЛЮ, JІ.ІІєтЬСJІ, 6WІ.JІЄШ 

лити (литися) та похідних словах 

у приедівниках зрання, спросоння, по11ідтинню, попідвікqнню, набМання 
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3a!Jtlaжmef Подовження не відбувається: 
1) у родовому відмінку множини іменниКів середньо~ду 11 відміни 

перед нульовим закінченням: о6лич, завдmп. (але 1І0Чутm!!Ю. відкритт~; 
2) в іменниках жіночоrо роду І відміни на -rш(я): господиня, рабиня, 

гординя; 
3) в іменниках IV відміни: каченя, dитл, те.л.я; 
4) якщо м'який приголосний стоїть не між голосними: безсмертя, 

честю, радістю; 
5) у словах "!Jf'IЯ, С6UН.Я, тюпадя. 

1. У формі орудного відмінка буде відбуватися подвоєння літер в обох 
іменниках рядка 

А сіножать, Січ 
Б папороть, фальш 
В безліч, мудрість 
Г ясність, паморозь 
Д міль, кіновар 

2. У формі орудного відмінка буде відбуватися подвоєння літер в обох 
іменниках рядка 

А височінь, жовч 
Б матір, блакить 
В заполоч, віддаль 
r міДЬ, пригорщ 
Д печаль, скатерть 

З. У формі орудного відмінка буде відбуватися подвоєння літер в обох 
іменниках рядка 

А гордість, грань 
Б деталь, верф 
В зелень, гуаш 
Г медаль, Керч 
Д поміч, повість 

І • 

4. У формі родового відмінка множини НЕ подвоюються літери в обох 
іменниках усіх рядків, ОКРІМ 

А 
Б 
в 
r 
д 

протиріччя~з.біччя 
запитаНІу.~, ум1ння 

обійстя,' перехрестя 
коливання, відкриття 

страждання, лататrя 
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5. У формі родового відмінка множини НЕ rюдвоюються літери в обох 
іменниках усіх рядків, ОКРІМ 

А покоління, прощання 
Б роздоріжжя, стаття 
В щеплення, терпіння 

Г столітт,я, почутті~ 
Д узвишшя, заняття 

6. У формі родового відмінка мнuжини НЕ подвоюються літери в обох 
іменниках усіх рядків, ОКРІМ 

А узбережжя, суддя 
Б знаряддя, ридання 

В обличчя, rолосіння 
Г передмістя, звання 

Д зітхання, весілля 

7. Подвосні літ.ери треба писати в обох словах кожного рядка, ОКРІМ 

А невблага(н/нн)ою заметі(л/лл)ю 
Б довrожда(н/нн)ою зустрі(ч/чч:)ю 
В нескінче(н/11н)ою спіра(л/лл)ю 
r тума(н/нн)ою дале(ч/чч)ю 
Д бездо(н/нн)ою глибі(11/нн)ю 

8. Подвоєні літери треба писати в обох словах кожного рядка, ОКРІМ 

А (л/лл)яне пла(т/тт)я 
Б со(н/нн)а рі(л/лл)я 
В височе( н/нн )а дзві( н/нн )иця 
r стара(н/нн)ий відмі(н/11н)ик 
Д океа(н/нн)е роздо(л/лл)я 

9. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка 

А rі(д/лл)я(ч/чч)я, ві(д/дд)зьобати, бездо(н/нн)ий 
Б за(в/вв)ишки, тря(с/сс)я, розлюче(н/нн)ий 

В соколи(11/нн)ий, ро(з/зз)олочений, воста(н/нн)є 
Г (в/вв)імкнути, навма(n/нп)я, вівс.я(н/юф1й 
Д огне(н/нн)ий, обітова(н/нн)ий, страше(н/нн)ий 

10. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка 
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А орли(н/нn)ий, бе(з/зз)вучний, на(в/вв)ипередки 
Б спі(в/вн)ітчизник, пі(в/вв)іку, rреча(н/нн)ий 
В оста(н/нн)ій, непоміче(н/нн)ість, навма(н/нн)я 
r смі(т/тт)єнереробний, ві(д/дд)іл, да(н/нн)ий 
Д божестве(н/нн)ий, проні(с/сс)я, ві(д/дд)алік 
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11. Подвоєні літери треба писати н усіх словах рядка 
А Прикарпа(т/тт)я, Побу(ж/жж)я, Берес(т/тт)я 
Б осере(дjдд)я, милосер(д/дд)я, знаря(д/дд)я 
В каніфо(л/лл)ю, ри(с/сс)ю, кмітливіс(т/тт)ю 
Г камі(н/нн)я, підrрун(т/тт)я, підні(ж/жж)я 
Д Прип'я(т/тт)ю, Ро(с/сс)ю, Воли(н/нн)ю 

12. Под1юєні літери треба писати в усіх словах рядка 
А велелю(д/дд)я, рuздо(л/лл)я, царстве(н/нн)ий 
Б верхові(т/тт)я, злиде(н/нн)ий, обіця(н/нн)ий 
В моното(н/нн)ий, су(д/дд)івський, ви(с/сс)ати 
Г пере(л/лл)ю, приви(д/дд)я, бджоли(н/нн)ий 
Д широче(н/нн)ий, зі(л/лл)я, тополи(н/нн)ий 

13. Подвоєні літери треба писа1,и в )Ц:іх словах рядка 
А стара(н/нн)ий, сувере(н/нн)ий, о(б/бб)іrти 
Б одухотворе(н/нн)ий, окая(н/нн)ий, возні(с/сс)я 
В навіже(н/нн)ий, беззвуч(н/нн)ість, свяще(н/нн)ий 
Г зако(н/нн)ість, замрія(н/нн)о, ві(д/дд)аль 
Д війсь(к/кк)омат, адресова(н/нн)ий, пі(в/вв)Ікна 

14. Подвоєні літери треба писати в усІх словах рядка 
А ві(с/сс)ю, розкі(ш/шш)ю, кро(в/вв)'ю, осі(н/нн)ю 
Б рі(ч/чч)ю, чес(т/тт)ю, моло(д/дд)ю, сі(л/лл)ю 
В мі(л/лл)ю, розпові(д/дд)ю, ні(ч/чч)ю, мі(ц/цц)ю 
Г ті(н/нн)ю, радіс(т/тт)ю, ма(з/зз)ю, ГdЛу(з/зз)ю 
Д сі(л/лл)ю, пі(ч/чч)ю, пові(н/нп)ю, щедріс(т/тт)ю 

15. Пощюєні літери треба писати в усіх словах рядка 
А ста(л/лл)ю, рослt1(н/нн)ість, Повол(ж/жж)я 
Б поколі(н/нн)я, письме(н/нн)ик, свяще(н/нн)ик 
В І(л/лл)я, напруже(н/нн)ість, Запорі(ж/жж)я 
Г коха(н/нн)я, пере(л/лл)ють, во(3fза)'єднання 
Д бездоrа(н/нн)ий, любо(в/вв)'ю, передrро(з/з.1)я 

16. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка 
А воскресі(н/нн)я, жада(н/нн)ий, дuні(с/сс)я 
Б бездорі(ж/жЖ)яумісь(к/кк)ом, спросо(н/нн)я 
В ми(т/тr)ю, дuуенніс(т/тт)ю, здорове(и/нн)ий 
Г пла(т/тт)я,6Лаrослове(н/нн)ий,освяче(н/нн)ий 
Д студе(н/нн)ий, не(в/вв)ічливий, пісе(н/нн)ий 
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17. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка 
А блаки(т/тт)ю, сестри(ч/чч)ин, пі(д/дд)анство 
6 ста(т/тт)ями, безсмер(т/тт)я, нездола(н/нн)ий 
В ста(т/тт)ей, подоро(ж/жж)ю, страй(к/кк)ом 
r народже(н/нн)ий, довкі(л/лл)я, пі(в/вв)ідра 
Д передбуря(н/нн)ий, зві(д/м)аля, ро(з/зз)утися 

·18. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка 
А ві(д/дд)звеніти, щоде(н/нн)ик, завда(н/нн)ь 
6 числе(н/нн)ий, шале(н/нн)ий, незмі(н/нн)ий 
В попідти(н/нн)ю, скля(н/нн)ий, о(б/бб)ризкати 
r гости(н/нн)ість, бо(в/вв)аніти, (л/лл)яний 
Д fа(н/нн)а, Маріа(н/нн)а, Боrда(н/нн)а 

19: Прочитайте фрагмент поезії (цифри в дужках позначають наступне 
слово). 

Не всі на світі радощі (1)свяще(н/нн)і -
Є радощі, (2)народже(н/нн)і з (З)прокля(т/тт)ь: 
Коли, метнувши громи (4)навіже(н/нн)і, 
Став Єву Бог із раю (5)проzа(н/нн)ять. 

Подвоєні літери треба писати в слові, позначеному цифрою 

А 1 
6 2 
в з 
r 4 
д 5 

20. Прочитайте фрагмент поезії (цифри в дужках позначають наступне 
слово). 
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Я йшов і йшов по синім (1)узбере(ж/жж)і, 
Мовчали гордо скелі (2)кам'я(н/нн)і. 
Лиш паморозь (З)осі(н/нн)я на (4)вбра(н/нн)і 
Та сутінки і (5)маре(н/нн)я нічні 
Мене назад вернути закликали 
У місто, де світилися вогні. 

Подвоєні літери треба писати в усіх словах, ОКРІМ позначеного цифрою 

А 1 
6 2 
в з 
r 4 
д 5 
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21. Прочитайте поезію. 

Осі ( 1 )ій місяць пряв 
Оста(2)і чари літа в здwювілім 
Старез(З)ім парку. І вікно здавалось 
Отвором у мі:жзоря( 4 )і безкраї, 
Звідкіль lJІстим потоком .лл.ялось сяйво. 
Холодне, міжпланетне, ледь зловіс(5)е 
З пливкою прозеле(б)ю ~либини. 

Подвоєні літери нн треба писати на місці цифр 

А 1, 2, 3 . r 4, 5, 6 
Б 1,2,6 Д 1,5,6 
в 2,4,6 

22. Прочитайте фрагмент поезії. 
Срібн.е плесо озера під лісом, 
В золоті Свят-вечора дідух. 
Сокрове(1)им виповне(2)ий змістом 
Первород(З)ий незнище(4)ий дух." 
Батькові стражда(5)я і гонитва, 
Гордість, непокора і війна, 
Мамина притише(б )а молитва, 
Де у кож(7)і.м слові - таїна. 

Подвоєні літери нн треба писати на місці цифр 

А 1. 2, 4 r 4, 5, 6 
Б 1, 4, 5 Д 2, 4, 7 
в 1,3, 5 

23. Прочитайте фрагмент поезії. 
Я Вас давно забути вже пови(1)а. 
Це так природ(2)о - відста(З)і і час. 
Я вже забула. Не моя прови(4)а -
то музика нагадує про Вас, / 
то раптом ця осі(5)я хуртови(б)а. 1 

Подвоєні літери нн треба писати на місці. цифр 

А 1, 2 
Б 1,3 
в 1,5 
r 4,5 
д 5,6 
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24. Орфографічну помилку допущено в рядку 
А справжньою самовідданістю 
Б дивовижною подорож'ю 
В батьківською заповіддю 
r синівською любов'ю 
Д невиразною тінню 

Правопис префіксів 

Префікс~ Префікс~ 
уживається уживається 

~ 

Префікс з/-

вживається 

перед к, п, т, ф, х перед усіма іншими перед сполученням при-

приголосними голосних (у тому числі 
перед сполученням губ-
ногота[й/) 

скропити, спекти, зшити, зчистити, зіставити, зіп'ястися 
стятутu, сфокусува- зцідити 
ти, схилити 

Префікс пре-
------., 

Префікс -;,Рі-Префікс прн-

виражає найвищий уживається в словах, що уживається в 

ступінь ознаки в при- означають наближення, при- словах 

кмстниках або прислів- єднання (приїхати, прикру- прізвище, 
пиках (його можна :іамі- тити); неповноту, частковість прізвисько, 
нити слnвом дуже): і результат дU (прwtягти, прµ- прірва 

пречудовий, пресильний меншувати, придумати) 

Запам'ятайте: презирли- уживається в словах, утворе-

вий, презирство, них від іменників з приймен-
преосвященний, пиками: прикордонник, 
преподобний, престол, прибережн.ий 
превелеб1lий 

Префікс пере'- пишемо завжди з е: перемога, перехід_ 
у префіксах роЗ-, без-, черіЗ-. від-~. пад·, пш.., міЖ- тощо кінцевий 

дзвінкий Приголосний не змінюється перед глухими приголосними: роз

крутити, безхмар11uй, черезплічник., надходити, обпш~ити, відчинити, 
представ1lик. 
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1. Літеру з треба писати на місці крапок у всіх словах рядка 

А ро"повісти, .. цементувати, . .пекти 
Б бе .. силий, ро .. копати, бе .. крилий 
В "чорнілий, .. цілення, не .. щ:юста 
r ро .. кроїти, . .підлоба, бе .. прав'я 
Д "·ховати, .. керувати, ро"чистити 

2. Літеру з треба писати на місці крапок у всіх словах рядка 

А ро .. ниска, "пожиnати, ро"клад 
Б "бивати, ро"писати, "короЧення 
В "гризти, .. чесати, .. хвильований 
r бе .. барвний, .. молочений, .. жувати 
Д .. тягнення, "вернутися, ро .. почати 

3. Літеру з на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка 

А ро .. чин, .. формувати, бе .. хребетний 
Б бе .. перешкодний, ро .. колотИ, .. тесати 
В бе"порадний, "повістити, .. читати 
r ро .. rалуження, бе .. крилий, .. судомити 
д ро .. цінки, "поетизований r ро .. копки 

4. Літеру з на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка 

А ро .. житися, бе .. таланний, .. жовклий 
Б "томлений, бе . .журний, бе .. хмарний 
В . .палення, ро .. поділ, бе"коштовний 
r ро"трощити, бе"карний, "худнення 
Д "кроплення, ро .. холодити, ро"квіт 

5. Префікс зі є в кожному слові рядка 

А .. щулитися, "псувати, "клеїти 
Б "п'ястися, .. тліти, .. хвилювати 
В "рвати, "старитися, "тримати 
r .. в'янути, "йтися, .. стрибнути 
Д .. тнутися, .. грітися, "кроїти 

6. Прочитайте речення. 

Над ( 1 )чорпілим лісом (2 )то.млепо (З )кочуються вечірпі cyminкu, 
бе( 4 )жальпо вкриваючи (5 )порожні.лу галявипу. 

Літеру с треба писати на місці всіх цифр, ОКРІМ 

А1,2 Б2,4 ВЗ,5 Г1,4 Д4,5 
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7. Літеру сна місці крапок требі! писати в кожному слові рядка 

А .. хованка, "чепленпя, "тиха 
Б .. тратити, . .прожогу, .. жати 
В .. шиток, .. прямувати, .. терти 
r .. кувати, не .. проста, .. тискач 
Д "тіснити, "кинути, .. ціпити 

8. Літеру с на місці крапок треба писати в кожному слові рядка 

А "творе~шя, "котити, "шивач 
Б "фабрикувати, "тяжка, "пуск 
В "чесати, .. кинути, .. цілення 
r "тишити, "терпіти, "чинити 
Д "сунути "палахнути, "хил 

9. Літеру с на місці крапок треба писати в кожному слові рядка 

А .. середини, "тупити, "плутати 
Б .. хитрувати, "точити, "кро1ти 
В "сушити, "кладник, .. кинути 
r "жувати, "ковзати, "підтиха 
Д "чавити, .. падщина, "пиля;и 

10. Літеру с треба писати на місці крапок у всіх словах рядка 

А "казаний, "палахнути, "тяrnення 
Б "каламутити, "паяний, "сипати 
В ро"хитати, "худнути, "тулити 
r "пресувати, "формувати, "літати 
Д "твердження, "ведений, "краю 

11. Літеру е треба писати на місці крапок у всіх словах рядка 
А пр"старий, пр"баrато, пр"кінцевий 
Б пр"білений, пр"чудовий, пр"довгий 
В пр .. всликий, пр .. непорочний, пр"стол 
r нр .. велебний, пр . .дорожній, пр"тихий 
Д пр"важкий, пр"крашений, пр . .поrаний 

12. Літеру е треба писати на місці крапок у всіх словах рядка 
А пр"бережний, пр . .щедрий, пр"вражий 
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Б пр"голубити, пр"завзятий, пр"кумедний 
В пр"вільний, пр"земкуватий, пр"святий 
r пр"важливий, пр"жалібний, пр"rноблення 
Д пр"освященний, пр"мудрість, пр" чистий 
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13. Літеру е на місці крапок треба писати в усіх словах рядка 
А пер"дбачати, пр"дтеча, пр .. старкуватий 
Б пр ... гарячий, пр .. непорочний, пр"міцно 
В пер"дмістя, пр .. дивно, пр .. хорошений 
r пр .. пізнитися, пр"широкий, пер.:rинати 
Д пр"мерзлий, пер"хрестя, пер"крутити 

14. Літеру є на місці крапок треба Писати в усіх словах рядка 
А пр"темний, пр"стольний, пр"смакувати 
Б пр .. rустий, пр .. освященний, пр .. темнілий 
В пр .. славний, пр .. смачний, пер"можений 
r пр .. краси, пр"надійний, пр"сумирний 
Д пр"гнічений, пер"братися, пр .. бідний 

15. Літеру и на місці крапок треба писати в усіх словах рядка 
А пр"в'ялий, пр"добритися, пр .. землити 
Б пр"спокійний, пр"мерзнути, пр .. бічник 
В пр .. rорілий, пр .. зирливий, пр"думаний 
r пр .. вітність, пр .. чорнілий, пр"завзятий 
Д пр"жорстоко, пр"блуда, пр"кидатися. 

16. Літеру и на місці крапок треба писати в усіх словах рядка 
А пр .. года, пр"му дрість, пр .. дніпровський · 
Б пр"солений, нр .. солодкий, пр"береж11ий 
В пр"несений, пр .. вокзальний, пр"д'явник 
r пр .. азовський, пр .. нишклий, пр .. чудесний 
Д пр"крашений, пр . .долинний, пр"писати 

17. Літеру и треба писати на місці крапок у всіх словах рядка 
А пр"мружити, пр"rірКлий, пр"боркати 
Б пр"ходити, цр .. єднати, пр .. зирливий 
В пр"д'явити, пр .. більшений, пр"тихлий 
r пр"будова, пр .. кордонний, пр .. звище 
Д пр .. подобний, пр .. шитий, пр .. співуватИ 

18. Літеру и треба писати на·місці крапок у всіх словах рядка 
А пр"жовкати, пр .. міський, пр .. мужній 
Б пр .. марнілий, пр"купити, uр"мокрий 
В пр"морожений, пр"сідати, пр"грубий 
r пр"вабити, пр"голомшити, пр"бутки 
Д пр .. соромити, пр"власнити, пр"благий 
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19. Помилку в правописі префікса допущено в рядку 
А надхмарний, оббити, розплющити 
Б міжсудинний, передплата, відчинити 

В обшукати, безслідно, зфальшивити 
r зіпсувати, безтурботний, обпекти 
Д розхвалити, підкласти, зжалитися 

20. Правильно написано всі слова рядка 
А віддячити, призвище, безпорадний 
Б премружений, примчати, обходити 
В причепити, оттягrи, примудритися 
r розтяпи, прекумедний, приборкати 
Д спалах, прекметний, передбачення 

21. Прочитайте фрагмент тексту. 
Пр(1)томлений Київ тане пр(2)велебними золотими банями церков 

у пр(З )смерковому світлі. Напівголоса гомонить Хрещатик, тихо 
пр( 4 )шіптують травами пр(5 )дніпровські пагорби, засинає велике й 
вічне Місто. 

Літеру е треба писати замість цифри 

А 1 
Б 2 
в з 
r 4 
д 5 

22. У становіть відповідність між значенням префікса та прикладом 
слова. 

Значення 
'префікса 

1 збільшена якість 
2 неповна дія 
3 близькість 
4 приєднання 

А Б в г д 

t 
2 \ 

3 
4 
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Б пр .. в'язати 
В пр .. в'ялити 
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23. У становіть відповідність між значенням префікса та прикладом слова. 

Значення Приклад 
префікса слова 

t збільшена якість А пр .. солений А Б в г д 

2. неповна дія Б пр .. сілок 1 
з близькість в пр .. звище 
4 приєднання r пр .. солодкий 

д пр .. в'язь 

2 
3 
4 

24. Утворіть нові слова від поданих за допомогою префіксів. 

Префікс Слова 

1 І 3 А хмарний, коштовний, корисливий А Б в r д 
2 

...., 
Б шукати, святити, шепотіти с 1 

3 
--;1 в хвилювати, питати, творити 
31 

4 без' 
r шкребти, рвати, м'яти 
д чистити; сутеніти, жувати 

2 
з 

4 

Велика літера та лапки у власних назвах 

З великої літери пишуться власні назви 

індивідуальні імена людей, Леся Українка, безсмертний Кобзар, собака 
по батькові, псевдоніми, Сірко (але імена та прізвища людей, що ста-

клички тварин ли загальними назвами, - з малої: дон:ж:уан, 
галіфе, дuзелtJ,-рентген) 

........ ..---

прізвища людей, які вжи- Гей, нові Колумби й Магелмі:ни, напнемо віт-
вакпься в загальному зна- рила наших мрій (але імена та прізвища, вжи-
ченні, але не стали заrаль- ті зневажливо, - з малої: гіт.л.ери, квіслінги) 

ними назвами, пишуться з 

великої літери 

утворені від власних Грінченків словник, Франкові поезії, Шевчен-
особових назв присвійні ківські дні, Нобелівська преміл (але франків-
прикметники, атакож ські сонети, шевченківська символіка); 

прикметники із суфіксом (з малої літери пишуться прикметники, що 

-ськ-, якщо вони мають входять до фразеолоrізмів і наукових термі-

значення -«імені когось~>, нів: ахіллесова п 'ята, бертолетова сіль) 
.~пам'яті когось.~> 
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Продовження табл. 

З велико'і літери пишуться власні назви 
І 
І 

назви божеств, міфолоrіч- Святий Дух, Матір Божа, Аллах, Перун, Бла-
них істот, реліrійних свят і ювіщення, Великий піст (але родові назви 
постів міфологічних істот - з малої літери: 

демон, лісовик, фея) 

назви дійових осіб у Бджола, Шершень, Мавка, Баба Яга (але не 
байках,казках,драматич- як дійові особи, а як загальні на;~ви - з ма-
них творах лої: баба-яга) 

назви найвищих держав- ВерхОО11а Рада Украіни, Європейський Союз І 
них установ і міжнародних 

орrанізацій 

назви держав та автоном- Республіка Польща, Автономна Республіка 
НИХ ОДИНИЦЬ Крим 

назви сторін світу, якщо Захі.дна Україна, народи Сходу 
І маємо на увазі краї чи 
і 

народи 
! 

астрономічні, географічні сузір'я Велика Ведмедиця, комета Гал.лея, І 

назви, назви вулиць, площ, місто Ал1lевськ, Стрийський парк, Андріїв- І 
майданів, парків, каналів, ський узвіз, Софійський собор (якщо у влас-

І 

архітектурних пам'яток, них назвах означувані слова брід, вал, міст, 
храмів тощо ш.ля.х, яр тощо не сприймаються як родові 

поняття, то вони пишуться з великої літери: 

Кам'яний Брід (район міста), Булонський Ліс 
(парк), Ярославів Вал (вулиця) 

у назвах найвищих Генеральний прокурор Украіни, Генеральний 
державних посад України секретар ООН (назви посад, звань, учених 

та міжнародних посад ступенів, титулів, рангів, чинів тощо -
з малої літери: ректор, академік, геиерал-
лейтенант, барон) 

у назвах державних, Збройні сщи Украіни, Верховний суд США 
громадських організацій, 
парrій Украіни й інших 
держав 

у назвах міністерств і їхніх Міністерство транспорту і зв'азху Украіни 
головних управлінь 

у назвах установ місцевого Вінницька обласна державна адміністрація 
значення 
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Продовження табл. 

З великої літери пишуться власні назви 

у власних назвах навчаль- Київський національний університет внут-

них закладів, науково- рішніх справ, Будинок актора, Інститут 
дослідних установ, театрів, українськоі мови 

музеїв, підприємств 

у назвах знаменних подій, День !J1lитпеля, Новий рік (але День Незалеж-
свят, епох тощо ності Украіни, Свято Перемоги) 

З великоі літери та в лапках пишуться 

назви художніх творів, поема «МоіJсей», журнал «Український тиж-
наукових праць, газет, депь•, «Руська правда» (з великої літери, але 
журналів, історичних без лапок - назви реліІійних книг: 
пам'яток Біблія, Тора, Коран) 

назви аеропортів, станцій, аеропорт «Боршпіль•, станція метро •Бо-
санаторіїв, готелів, танічний сад» (але КиівСtJкuй вокзал, станція 
кав'ярень тощо Шепетівка) 

назви літаків, автомобілів ЩJкерки ~Киів вечірній», літак •Руслані> 
та інших машин, фірмові 

та сортові назви 

назви орденів, відзнак медаль «За відвагу» (але орден IOt.Я3.fl Яросла-
ва Мудрого, орден Держави) 

/ 
1. З великої літери треба писати лише перше слово у власній назві 

А Р(р )іздвяні С( с )вята 
Б З(з)апорозька С(с)іч 
В В(в)ерховна Р(р)ада 
Г О(о)рганізація О(о)б'єднаних Н(н)аuій 
Д Є(є)вропейський С(~)оюз 

2. 3 великої літери треба писати лише перше слово у власній назві 

А Б(б)абин Я(я)р 
Б К(к)нязівство М(м)онако 
В Д(д)он К(к)іхот 
Г Ч(ч)умацький Ш(ш)лях 
Д А(а)ндріївський У(у)звіз 
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З. З великої літери треба писати лише перше слово у власній назві 

А К(к)абінет М(м)іністрів 
Б К(к)ривий P(p)ir 
В У(у)країнська Н(н)ародна Р(р)еспубліка 
f Т(т)товариство Ч(ч)ервоного Х(х)реста 
Д М(м)міністерство Ю(ю)стиції 

4. З великої літери треба писати лише перше слово у власній н:L~ві 

А С(с)ин Б(б)ожий 
Б С(с)вятс П(п)исьмо 
В Д(д)іва М(м)арія 
Г С(с)офійський С(с)обор 
Д С(с)вятий Д(д)ух 

·s. З великої літери треба писати прикметник словосполучення 

А Ш(ш)експірівські сонети 
Б А(а)хіллесова п'ята 
В С(с)имоненкова поезія 
Г Б(б)альзаківський вік 
Д І(і)удин поцілунок 

6. З великої літери треба писати прикметник словосполучення 

А Ш(ш)евчснківський стиль 
Б Ш(ш)евченківська премія 
В ПІ(ш)евченківська земля 
Г Ш(ш)евченківська тематика 
Д Ш(ш)евченківська епоха 

7. Власну назву треба брати в лапки в усіх рядках, ОКРІМ 

А цукерки Карпати 
Б видавництво Свічадо 
В урочище Нечимне 
Г кінофільм Земля 
Д товариство Просвіта 

8. Власну назну треба брати в лапки в усіх рядках, ОКРІМ 

А священний Коран 
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В Шевченків Кобзар 
Г опера Тарас Бульба 
Д літак Мрія 



Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

9. Обидві власні назви треба писати в лапках у рядку 

А село Веселе, фабрика Світоч 
Б роман Плаха, печиво Сюрприз 
В Готель Харків, дівчина Марійка 
f холодильник Норд, місто Острог 
Д станція Фастів, газета Експрес 

10. Орфографічну помилку (велика - мала літера) допущено в рядку 

А Миколин ноутбук, Миколаївська область 
Б прокрустове ложе, булгаківський стиль 
В київські каштани, Київський метрополітен 
f гоголівський гумор, шевченківські свята 

Д Святогірська лавра, монастирська будівля 

11. Прочитайте речення (цифри в дужках позначають наступну власну 
назву). 

( 1) Софія Київська і (2 )Золоті Ворота княжого міста, (З )Видубицький 
монастир і (4)Києво-Печерська лавра з (5)Успенським собором - усе це 
духовні символи національної історіі та культури. 

Помилку допущено в написанні власної назви, позначеної цифрою 

А 1 Б 2 в з r 4 д 5 

12. Прочитайте речення (цифри в дужках позначають наступну власну 
назву). . 

Перед моїми очима вирізується на нtі півкруг з гір од (1)Андріівської 
гори до (2 )Кирилівського монастиря, а мі знову синіють півкруzом гори 
над (3 )ОболоН1tю, закручуються у ( 4 )Ви городі й сягають до (5)Дніпров
ськи.х вод. 

Помилку допущено в написанні власної назви, позпаченої цифрою 

А 1 Б 2 В З f '4 Д 5 

13. Прочитайте речення (цифри в дужках позначають наступну власну 
назву). 

Напередодні (1)Христового Різдва маємо (2)свят-вечір, або (З)Бага
ту кутю, напередодні (4)Старого Нового Року - (5)Щедру кутю, а иапе
редодиі (6)Водохреща, тобто (7)Йорданських Свят, - (8)Голодну кутю. 

Помилку допущено в написанні власних назв, позначених цифрами 
А 1, 2, 6 f 1, 4, 7 
Б 3, 5, 8 Д 2, 6, 7 
в 2, 4, 7 

293 



Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

14. Правил уживання великої літери дотримано в рядку 
А сесія Івано-Франківської обласної Ради 
Б Постанова Кабінету Міністрів України 
В Міжнародний комітет Червоного хреста 
Г Кримська астрофізична обсерваторія 
Д кафедра Новітньої історії У країни 

15. Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку 
А Державний музей Українського образотворчого мистецтва 
Б Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
В національний університет ~києво-Могилянська академія• 
Г Парк Культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького 
Д Національний Академічний драматичний театр імені І. Франка 

16. Правил уживання великої літери дотримано в рядку 
А Міністерство оборони України, Президент України 
Б Декларація прав людини, орден Княгині Ольги 
В Українська православна церква, вербна неділя 
Г Конституційний Суд України, День Шахтаря 
Д Голова Верховної Ради України, епоха Бароко 

17. Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку 
А Версальський мир, святкування Івана Купала 
Б Збройні сили України, сузір'я ~великий Віз• 
В Свято Воскресіння Господнього, князь Олег Віщий 
Г Донецький Національний університет, майдан Свободи 
Д .~Кирило-Мефодіївське• братство, епоха середньовіччя 

18. Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку 
А вулиця ~гоголівська•, станція метро ~Олімпійська• 
Б вулиця Ярославів вал, Генеральний прокурор України 
В Палац урочистихттодій, Національний Банк України 
Г Інститут української мови, Південно-Західна залізниця 
Д газета ~Україна молода•, будинок Дитячої творчості 

19. Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку 
А храм Різдва Пресвятої Богородиці, Унівська Лавра 
Б місто Біла Церква, Товариство Екологів України 
В народний депутат України, королівство Швеція 
Г Державний Прапор України, Свято рідної мови 
Д станція .~Здолбунів•, страхова компанія .~Оранта• 
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20. Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку 

А кондитерська фірма ~Рошен», Бог Посейдон 
Б видавництво «Глобус•, держава Київська русь 

В Сократова мудрість, «Володимирський~r собор 
Г Трипільська культура, Прем'єр-міністр України 
Д фрегат «Гетьман Сагайдачний•, князівна Либідь 

21. Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку 

А Кавка..3Ький хребет, Карпатські гірськолижні траси 
Б Україщ::ька академія друкарства, Будинок Актора 

В кав'ярня «Золотий дукат•, Лівадійський палац 

Г Бережанська гімнаJія, селище Зелена діброва 
Д «Південний• вокзал, Краснодарський край 

22. Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку 

А Північний полюс, центральна Слобожанщина 
Б стадіон «Спартак•, книги «Старого Заповіту• 
В Декан хімічного факультету, доба Ренесансу 
Г Генеральний секретар ООН, Євангеліє від Луки 
Д Біловезька Пупі;а, дочка Прометея (Леся Українка) 

23. Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку 

А Червона ІПапочка, Леонардо Да Вінчі 

Б античний світ,\Тfітопис «Самовидця• 
В північна Буков~а, День Конституції 
Г Контрактова плоЩа, мис «Доброї надії• 
Д· допитливі Мічуріни, новітні наполеони 

24. Правил уживання великої літери та лапок дотримано в реченні 

А Після огляду мистецьких шедеврів Лувру нас запросили 

на пішохідну екскурсію «Єлисейськими Полями•. 

Б Минулого року я став студентом Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 
В Біля самого підніжжя Говерли, там, де бере свій початок 

норовлива річка Прут, розташований пансіонат Заросляк. 

Г Із Сімферополя ви За півтори.години можете легко дістатися 
Південного Берега Криму. 

Д «Історичний музей• - одна з центральних станцій 

«Харківського метрополітену• - має виходи: до 
Бурсацького узвозу та площі Конституції. 
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Написання слів іншомовноrо походження 

Правопис и, і, і, !І 

ПишеlЬся и 

у загальних і географічних назвах після д, т, дисципліна, система, 
з, с, ц, ж (і}ж), ч, ш, р (правило <~<дев'ятки») Алжир, Сирія, Мексика 
перед літерами на позначення приголосних 

(крім іі) 

Пишеться і 

на початку слова ікона, історія 

після літер на позначення приголосних, піраміда, фінанси, бізнес 
що не входять до правила <!<дев'ятки» 

перед літерою на позначення голосного піаніно, радіус, ажіотаж, 
або й позиція 

у кінці незмінних слів таксі, поні, колібрі 

в окремих власних назвах Грі.мм, Сідней, Дідро, Россіиі 

ЗауваJІСте! У ряді слів іншомовного походження, давно засвоєних 
українською мовою, після літер, що не входять до «дев'ятки», відповідно 
до вимови пишеться u: лимон, мирт, кипарис, спирт, кинджал, нирка тощо. 

З и, а не з і пипrуться слова церковного вжитку: Оиякон, єпископ, мир
та, християнство тощо. 

Пишеться 1· 

після літер на мозаїка, Енеїда (але в складних словах, де перша 
позначення голосних частина закінчується на голосний, на початку 

Другої пишеться і: староіндійський, доістори-чний) 

Пишеться у 

у словах, запозичених із французької мови, піс.JІЯ журі, парашут, 
літер на позначення шиплячих ж, ш та в словах Жуль 
парфуми, парфумерія 
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Подвоєннк літер ва позначення приrол.осних 

Подвоєння відбувається 

у власних назвах і словах, похідних від них Андорра, андоррський 

за збігу однакових приголосних на межі Імміграція (міграція), сюр-
префікса й кореня, якщо в мові вживаєтьск реалізм (реалізм) 

паралельне непрефіксальне слово (але анотація., к01ютація) 

В окремих словах, які треба запам'ятати: алло, аннали, білль, бонна, брутто, 
булла, ванна, вілла, дурра, мадонна, манна, мірра, мотто, мума, нетто, 
панна, пенні, тонна, панно. 

Зауважте! У загальних назвах іншомовного походження приголос
ні не подвоюються: бароко, група, сума, шосе, ват (але Ватт), фін, комі

сіJl тощо. 
м· який знак 

М'який знак пишеться післяд, т, 3, с, л, н 

перед я, ю, є, і, ііо ателtю, мільярд, консьєрЖkа 

відповідно до вимови після л перед альтруїст, фільм (але залп) 
літерами на/позначення приголосних 

відповідно ro вимови в кінці слів магістраль, каніфоль 
(але бал, шприц) 

Зауважте/ М'який знак не пишеться перед я, ю, коли вони познача
ють сполучення м'якого або пом'якшеного приголосного з а, у: тюль, 
нюанс, резюме. 

Апостроф 

Апостроф пишеться перед R, ю, с, r 

після б, п, в, м, ф, ж,-.:, ш, г, к, х, р інтерв'ю, дистриб'ютор, миш'як, 
Женев'єва 

після кінцевого приголосного префікса ін'єкція, ад'ютант, кон 'юпктура 

·, 
Апостроф не пишеться 

перед йо курйоз, серйозний 

коли я, ю позначають пом'якшення манікюр, бюджет, бязь 
попереднього приголосного 

Зауважте/ Апостроф пишеться після початкового iJ, о в прізвищах: 
Жанна д'Арк, О'Генрі тощо: 
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1. Літеру и на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка 

А такс..ст, рсч .. татив, Брат .. слава 
Б бр .. танець, федерац .. я, Пак .. стан 
В к .. нджал, соц"аліст, Мадр.~д 
f кос .. нус, Кембр"дж, асоц .. ація 
Д пр .. зидент, карат .. ст, Ват . .кан 

2. Літеру и на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка 

А т .. нденція, каз"но, Аргент .. на 
Б ч .. пси, сп .. ртовий, Ваш .. нгтон 
В дез .. нфекція, д .. зель, кор .. да 
r шн .. цель, д"лема, ч .. лійський 
Д м"грень, коаліц"я, Мекс .. ка 

З. Літеру и на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка 

А в"мпел, Корс..ка, патр"от 
Б к .. шлак, Грец .. я, к .. парис 
В Корд .. льєри, граф .. н, Кр"т 
r ліценз .. я, ск .. пидар, сп"рт 
Д ц"стерна, М"лан, б .. зон 

4. Літеру і на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка 

А пар .. , в .. тамін, грац"озний 
Б сп .. раль, к"ргиз, пр .. оритет 
В інц .. дент, б .. сквіт, аж"отаж 
f р .. туал, П .. церія, СИМПОЗ .. ум 
Д провінц .. я, пав .. льйон, с .. нус 

5. Літеру і на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка · 
А м .. шень, соц .. олог, Ч"каго 
Б Флор . .да, нотар .. ус, к .. моно 
В г .. рлянда, лаб"рщп, Т"бет 
r сандв .. ч, ек .. паж, Дон К..хот 
Д Мер .. ме, станц"я, шп"нат 

6. Подвоєння літер на місці пропуску відбувається в усіх словах 
рядка 
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А Аnол .. он, ан .. али, тон .. а 
Б Філіп . .іни, одіс .. ея, кол .. еrія 
В . Оr .. ава, брут .. о, артил .. ерист 
f Лозан"а, колон"а, пан .. а 
Д Коп .. енгаrеп, пен . .і, і .. міграція 
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7. Подвоєння літер на місці пр(шуску відбувається в рядку 

А монументальна стел .. а Г потужність один ват .. 
Б цікава кампанел .. а Д rам .. а-промін11я 
В міфологічна істота віл .. а 

8. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄГЬСЯ в рядку 

А новозбудована віл .. а 
Б кольорова гам .. а 
В філософ Кампанел .. а 
Г вродлива Стел .. а 
Д відомий фізик Ват .. 

9. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх сло
вах рядка 

А бал .. ада, кас .. ета, спагет . .і 
Б піц .. ерія, режис .. ер, дон .. а 
В фін .. ський, мас .. а, брут .. о 
Г Мек .. а, сирок..о, барок..о 
Д ак..орд, п~н .. о, лібрет .. о 

І 

1 О. Подвоєння 1іт~р на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх ело-· 
вах рядка 

А пас .. ажир, новел .. а, нет .. о 
Б компрес .. , arpec..op, трас"а 
В бестсел .. ер, каравел .. а, Ніц .. а 
r шас . .і, бул .. а, фортис .. имо 
Д тун .. ель. Рус .. о, імпрес .. аріо 

11. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх сло
вах рядка 

А рал . .і, проф .. есор, ап .. ерцепція 
Б Пікас .. о, кор .. еспондент, піц .. а 
В папарац . .і, суф .. ікс, іл .. юстрація 
r одногруп .. ник, беладон .. а, пан .. а 
Д ак .. редитація, інтел .. ект, Джульєт .. а 

12. ПодвоЄння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх сло
вах рядка 

А трол .. ейбус, ан .. али, дис .. идент 
Б одіс .. ея, ан .. али, баронес .. а 
В мес..а, конт"розвідка, хоб . .і 
r діаграм .. а, апел .. яція, буд .. изм 
Д режис..ер, грам .. атика, ел .. егія 
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13. Подвоєння літер на місці про11уску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх ело-' 
нах рядка 

А бас..сйн, мадон .. а, еф .. ективний 
Б гал .. ерея, гол"а1-rдець, ім .. уніет 
В го:Л . .івудський, імпрсс..іонізм, вет .. о 
. r ас .. амблея, оперет .. а, крос .. ворд 
Д мас..аж, ас .. ортимент, і .. міграція 

14. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх сло
вах рядка 

А ttс .. оціація, ван .. ий, коміс .. аріат 
Б кардіограм .. а, інтел . .ігент, фін .. и 
В · клас .. ифікація, тон .. а, компрес .. 
r гум .. анізм, кор .. ектор, ніц .. ський 
Д сум .. а, ат .. ракціон, Дарданел .. и 

15. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх сло
вах рядка 

А ак..умулятор, лоб . .і, ак..уратний 
Б бон .. ський, інкас .. атор, ап ... арат 
В коміс . .ія, Апен . .іни, компрес . .ор 
Г тер .. аса, мас..ажер, ін"овація 
Д кристал .. и, артил .. ерія, Яс .. и 

16. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх ело- · 
вах рядка 

А От .. ава, кавал .. ерія, кор"екція 
Б філіп . .інський, шос .. е, ас..оціація 
В бул .. а, іл .. юзорний, бюл .. етень 
r марок .. анець, ак .. уратний, дол .. ар 
Д агрес .. ивний, ін .. одром, фін .. ський 

17. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх сло
вах рядка 
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А брут .. о, кон .. отація, колон "а 
Б іл .. юмінація, ім .. ітація, бон .. а 
В епіграм .. а, а.11 .. ергія, мас .. они 
r ус .. урійський, бар .. икади, коміс..ія 
Д кол .. е1щіонер, і .. радіація, міс . .іонер 
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18. Подвоення літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх сло

вах рядка 

А мас .. овий, мот .. о, піц .. ерія 
Б ал .. еmрія, спагет . .і, проф . .і 
В конфет . .і, пен . .і, проф .. сс . .ія 
Г барок"о, рок..око, Бон .. 
Д Тал"ін", е"мігрувати, грип .. 

19. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх сло
вах рядка 

А іп .. одром, і"реальний, хоб . .і 
Б е .. мігрант, тер"аса, іптермец"о 
В ал .. ергія, коміс . .ія, Дік .. енс 
r конт"революція, еруп"а, шас..і 
Д Рус .. о, конфетJ, дис"идент 

20. Подвоєння літер нl місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх сло
вах рядка 

А і .. новація, а"нотація, рок..око 
Б дол .. ар, ас .. ортимент, новел"а 
В брут .. о, бюл .. етень, трас"а 
r груп .. овий, шас . .і, сюр"еалізм 
Д гол .. андець, мас"а, шо .. се 

21. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх сло
вах рядка 

А марок"анський, фін"и, кас . .ир 
Б і .. раціональний, тер .. аса, іл"юзія 
В ак .. уму лятор, клас . .ний, міс . .ія 
Г Ген .. адій, ім"унітет, лібрст .. о 
Д сирок..о, Шил"ер, діаграм"а 

22. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄfЬСЯ в усіх словах 
рядка 

А міс"урійський, компрес .. , п'єс"а 
Б телеграм .. а, крос"ворд, оперет"а 
В ван"а, кор .. екція, профес"ор 
r а .. симетрія, еф .. ект, Дарданел .. и 
Д шил . .інг, мас..аж, дік .. енсівський 
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23. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах 
рядка 

А ап .. етит, ас .. орті, брюс .. ельський 
Б гал .. юцинація, кас..ета, тон .. а 
В конгрес .. , ак..ордеон, експрес .. 
r ал .. ерrія, Одіс"ей, а.:моральний 
Д ас..истент, кол"ектив, мадон"а 

24. Подв.оєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах 
рядка 

А інкас .. атор, клас..ицизм, ал .. о 
Б ексцес", ак .. омпанемент, пен . .і 
В прес .. а, проблем"а, калькут .. ський 
r ком .. ентар, кол"екція, кол"ега 
Д міс"іонер, нара.п .. ель, пан .. о 

25. М'який знак на місці пропуску треба писати в усі~ словах рядка 
А маrістрал .. , асфал .. т, пап .. є-маше 
Б барел"єф, рел"єфний, п"єса 
В порт .. єра, міл .. ярдер, бал"зам 
Г б .. юлетень, грил .. яж, Мол .. єр 
Д дос .. є, мад .. ярський, модел .. єр 

26. М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 

А н .. юанс, Пхен"ян, компан .. йон 
Б монпанс .. є, біл . .ярд, пас"янс 
В модел"єр, бутон"єрка, л"юстра 
r конферанс..€, н .. ютон, мал"ярія 
Д ател"є, кан"йон, кур"йоз 

27. М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 

А рел"єф, мад"Яр, Рішел"є 
Б т"юрбан, мантил"я, шампін"йон 
В едел"вейс, бел"етаж, ал"труїзм 
Г Мол"єр, сен"йор, куп"юра 
Д ескадрил"я, дос"є, фл"юс 

28. М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 

А квінтил"йон, вол .. єр, прес-пап .. є 
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Б ал"фонс, гіл"йотина, сек"юриті 
В Джул"єтта, лос"йон, р"юш 
r він"єтка, бракон"єр, пен"юар 
Д кабал"єро, кал.ян, рез"юме 
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29. Апостроф на місці пропуску треба ставити в усіх словах рядка 

А дистриб .. ютор, б .. юджет, ін ... єкція 
Б кар .. єра, ад .. ютант, р .. юкзак 
В суб"єкт, Рин"єра, М .. юллер 
r коп .. юнктивіт, миш . .як, бар .. єр 
Д інтерв .. ю, прем"єр, п .. юре 

30. Апостроф на місці пропуску треба ставити в усіх словах рядка 

А к"янті, кон .. юнктура, П .. ємонт 
Б валер"яна, ридик"юль, вар .. єте 
В прем"єра, Барб .. юс, ар .. єргард 
f круп .. є, Х .. юстон, М"юнхен 
Д ад .. юнкт, манік"юр, В"єтнам 

31. Апостроф на місці пропуску треба ставити в усіх словах рядка 

А кутюр"є, Олів"є, грав"юра 
Б мар . .яж, м"юслі, Рейк .. явік 
В п"єдестал, деб .. ют, комп .. ютер 
r диа"юнкція, об"єктив, б .. юст 
Д кеш"ю, Монтеск .. є, екстер"єр 

32. Апостроф на місці пропуску треба ставити в усіх словах рядка 

А кр"юшон, кур"єр, Монтеск"є 
Б кастан .. єти, Лавуаз"є, кар"єр 
В сомел"є, Руж"є, Д .. Артаньян 
r дез . .інфекція, ад .. юнкт, об .. єкт 
Д інтер"єр, п"єса, 0 .. Коннейль 

33. НЕМАЄ орфографічних помилок у варіанті 

А фієста, епископ, парфуми 

Б етикет, кутюрьЄ, Стелла 
В брошура, шприц, ілюзія 
r парфумерія, діез, фейєрія 
Д жульєн, парашют, фойє 

34. НЕМАЄ орфографічних помилок у варіанті 

А сюїта, Пакистан, гіпотеза 
Б капюшон, пінцет, спанієль 
В хоббі, фельєтон, Вавилон 
r сюрреалізм, одісея, дуель 

Д Жуль, дезинформація, еклер 

303 



Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

35. НЕМАЄ орфографічних помилок у варіанті 
А за кілька миль від Бона 
Б дивовижна архитектура Марокко 
В віллу прикрашає статуя Афродіти 
Г президентський палац у Талінні 
Д античне іі бароккове мистецтво 

36. Орфографічну помилку допущено в рядку 
А експериментальний парашут 
Б джинсовий піджак 
В бразильський телесеріал 
r політика індустріалізації 
Д дезинтеграційна ідеологія 

Основні правWІа переносу слів 3 рядка в рядок 

Слова з рядка в рмок переносимо за складами, керуючись такими правилами 

не можна одну літеру залишати в попередньо- явір, мрія, їжак -
му рядку чи переносити в наступний не переносимо 

не можна розривати буквосполуки дж, дз, хо-джу, rе-дзик (але під-
які позначають один звук звітний, бо дз тут 

позначає два звуки) 

апостроф і м'який знак залишаються при па.ль-ці, Лук'-ян 
попередній літері 

не можна розривати буквосполуки ьо, йо міль-йон, ку-льовий 

не можна відривати ініціали або умовні О. П. Довжеико, 20 кг, 
скорочення 1001'М 

не можна залишати в кінці рядка початкову багато-значний 
частину другої основи складного слова, якщо 

вона не становить складу 

не можна розривати ініціальні абревіатури НАТО, УПА 

Зауважте! Слова з подовженими приголосними можна переносип 
так: зна-ння, знан~ня. 

Слова зі збігом однакових приголосних можна переносити тільк~ 
так: сон-ний. 

У випадках, не обумовлених викладеними правилами, можна довіль· 
но переносити слова за складами: ни-зький, иизь-кий;се-стра, сест-ра. 
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1. Правильно поділено для переносу всі слова рядка 

А під-казка, rу-дзик, ки-яни, при-свячений 
Б бать-ко, сид-жу, об'-єкт, щас-тя 
в бадь-орий, міль-ярд, кольо-ри, яск-равий 
r жит-тя, але-я, пере-крити, козаць-кий 

д опе-рація, ві-сь, львів-ський, щед-рість 

2. Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядку 

А Ки-їв, де-в'ять, змага-ння 
Б перед-звін, вік-но, туман-ний 
в крає-вид, пере-класти, під-йом 
r су-джу, вальо-вий, куль-ка 

д арф'-яр, нрось-ба, люд-ський 

з. Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядку 

А сиві-ють, виднок-руг, небес-'ний 
Б баталь-йон, урожай-ний, nоя-ва 
в зуст-річний, заме-тіль, ате-льє 
r водо-йма, ор-линий, лис-тяний 
д пре-святий, узбі-ччя, трав'-яний 

4. Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядку 

А від' -ємний, знай-де ний, при-ємний 

Б пі-джак, пере-ллють, від-дячити 

в гай-овий, три-гранний, сон-ний 
r вагон-ний, звід-кіль, пое-тичний 
д бажа-ння, посі-яний, слаб-кість 

5. Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядку 

А хвиль-ка, по-хвалитися, са-джає 
Б криль-ми, тінь-овий, узбереж-жя 
в чорно-книжник, дру-зями, мрі~ями 
r музей-ний, під-звітний, кань-як 
д кра-йовий, ми-ттєвий, остан-ній 

6. Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядку 

А пів' -ясена, сльо-зи, солом'я-ний 
Б вода-грай, краї-на, найцін-ніше 
в багат-ство, хвой-ний, ку-льовий 
r че-сть, сер-йозний, ·приватиза-ція 
д облич-чя,небо-схил,край-небо 
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Написання складних слів ра3Ом та через дефіс 

Складні іменники 

Разом пишуться іменники Через дефіс пишуться іменники 

утворені за допомогою сполуч- утворені з двох іменників без сполуч-
ного голосного о, е: чорнозем, них голосних: купівля-продаж, інтер-
зорепад, водогін нет-магазин, Вовчик-Братчик, хліб-сіль 

першою частиною яких є слова з першою частиною віце-, екс-, лейб-, 
міа, аудіо, агро, відео, екстра, альфа-, бета- максі-, міні-, міді-, 
кіно, макро, мікро, моно, радіо, обер-: віце-ректор, екс-президе11т, 
супер, стерео тощо: авіарейс, максі-програма, міні-маркет 

відеорепортаж, макроекономіка, назви одиниць виміру: тонно-кілометр, 
радіопередача, супершоу людино-день 

першою частиною яких с дієсло- назви посад, професій, спеціальностей: 
во у формі наказового способу: прем'єр-міністр, генерал-майор 
горицвіт, перекотиполе, 

пройдисвіт (але люби-мене) 

першою частиною яких є числів- прикладки, що стоять після пояснюва-

ник, записаний словом: п'яти- ного іменника й виражають ознаку, яку 

Т<.Ласник, сторіччя можна передати прикметником: 

дівчина-красуня, хлопець-богатир, 
дуб-велетень (але красуня дівчина, 
богатир хлопець, велетень дуб) 

;{першою частиною пів-, напів-, прикладки-видовіназви,якістоять 

полу-: пів'яблука, пtвоzірка, перед пояснюваним словом: 

напівавтомат, полумисок Дніпро-ріка, сон-трава, Ведмідь-гора 

власні назви з частиною пів-: 
пів-JІугциська, пів-Японії 

Складні прикметники 

Разом пишуться прикметники Через дефіс пишуться прикметники 

утворені від залежних між со- утворені від незалежних між собою слів 
бою слів (між ними не можна (між ними можна вставити сполучник і): 

вставити сполучника і): схід- мовно-літературний (мовний і літера-
нослDв 'янський ( східиі турний), валютно-фінансовий (валютний 
слов'яни), лівобережний (лівий і фінансовий) 
берег), теплолюбний (любить 
тепло) 
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Продовження табл. 

Разом пишуться прикметники Через дефіс пишуrься прикметники 

до складу яких входять слова назuи uідтінкіu кольору, смаку та поєдна-

ма.ло-, бmато-, ново-, ня кольорів: темно-зелений, кисло-
старо-, давньо-, нижньо-, солоний, червоио-чорний (але жовтогаря-
верхньо- тощо: бшатоканаль- чий, ч.ервоногарячий, золотогарячий) 
ний, староукраїнський 

першою частиною яких є першою частиною яких є числівник, 

числівник, записаний словом: записаний цифрами: 50-річиий, 
семиденний, двадцятирічний 2-zігабайтний 

назви проміжних частин світу: південно-
східиий, пUтічно-західний 

з першою частиною військово-, воєнно-: 
військово-спортивний, воеюю-стратегіч-
ний (але військовополонений, військовозо-
бов '.язаний - прикметники, що стали 
іменниками) 

Заува:ж:тє/ Прикметники, утворені від складних іменників, пишуть
ся так, як відповідні іменники: лісостеп - лісостеповий, Івано

Франківськ - івано-франківський, але іванофранківець. 
Треба відрізняти складні прикметники та словосполучення, утворені 

з прислівника та прикметника (дієприкметника): чітко окреслеиuй, ціл
ком правшьний (прислівник у таких випадках лоrічно наголошений 
виступає членом речення). 

Запам•ятайте: суспільно хорисний, суспільно необхідний. 
Слова з іншомовними префіксами інтер-, хонтр- пишуться разом: 

інтерконтинентальний, контрудар (але контр-адмірал). 
Написання разом, окремо й через дефіс слів, що належать до інших 

частин мови, подано у відповідних темах з морфології. 

1. Разом треба писати кожне слово рядка 

А напів/імла, пів/Польщі" пів/місячний 
Б пів/острів, пів/ягоди, напів/зігнутий 
В пів/чобітки, напів/фабрикат, пів/ Азії 
Г пів/озера, пів/Ялти, напів/провідник 
Д напів/забутий, пів/фінал, пів/ Дніпра 
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2. Разом треба писати кожне слово рядка 

А пів/Болгарії, пів/сотні, напів/притомний 
Б валів/темрява, напів/чагарник, пів/Києва 
В пів/апельсина, напів/м'який, пів/години 
r пів/біди, пів/ Америки, напів/землянка 
Д пів/коло, напів/сонний, пів/Туреччини 

З. Обидва слова треба писати через дефіс у рядку 

А багряно/червоний гори/цвіт' 
Б небесно/блакитна любИ/мене 
В духмяно/медвяний звіро/бій 
r загадково/таємничий ломи/камінь 
Д сумовито/тривожне перекоти/поле 

4. Обидва, слова треба писати через дефіс у рядку 

А розлого/крислатий дуб/велетень 
Б мерехтливо/rолубе край/небо 
В барвисто/пахучий лісо/степ 
r кисло/солодкий чорно/слив 
Д шовковисто/зелений вербо/ліз 

5. Разом треба писати кожне складне слово рядка 

А радіо/станція, Іідро/механіка, мото/спорт 
Б екс/губернатор, біо/кефір, термо/стійкий 
В мікро/елементи, міні/програма, авіа/лайнер 
r максі/пальто, кіно/фестиваль, фото/зйомка 
Д лейб/медик, супер/яхта, екстра/ординарний 

6. Разом треба писати кожне складне слово рядка 

А гамма/промені, термо/регулятор, фото/сесія 
Б теле/зірка, міні/автомобіль, стерео/кінозал 
В макро/космос, радіо/геологія, унтер/офіцер 
r радіо/альманах, екс/вокаліст, лінгво/кабінет 
Д відео/музика, супер/акція, мікро/орrанізми 

7. Разом треба писати кожне складне слово рядка 
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8. Разом треба писати кожне складне слово рядка 

А військово/спортивний, військово/полонений, міні/маркет 
Б сільсько/господарський, теле/апаратура, радіо/передача 
В садово/городній, івано/франківець, високо/ефективний 
Г кисло/молочний, правд0/подібний, контр/адмірал 
Д м'ясо/молочний, псевдо/вчений, давньо/украінський 

9. Разом треба писати кожне складне слово рядка 

А задньо/язиковий, кам'яно/вугільний, прямо/лінійний 
Б прямо/протилежний, людино/знавство, синьо/окий 
В перекоти/поле, науково/фантастичний, біло/сніжний 
Г вісімдесяти/річний, темно/зелений,.жовто/гарячий 
Д макро/економіка, сон/трава, машино/будівний 

10. Разом треба писати кожне складне слово рядка 
А мікро/автобус, народно/пісенний, смуrло/лиций 
Б ультра/звук, кам'янець/подільсьн:ий, відео/телефонія 
В всесвітньо/історичний, низько/рослий, тихо/плинний 
r суспільно/корисний, віце/ректор, теле/глядацький 
Д танц/майданчик, морозо/стійкий, альфа/промені 

11. Разом треба писати кожне складне слово рядка 

А західно/слов'янський, екс/президент, високо/врожайний 
Б зірffИ/rолова, військово/зобов'язаний, широко/листий 
В авіа/переліт, зовнішньо/політичщ1й, ро:зрив/трава 
r північно/західний, всюди/хід, народно/господарський 
Д військово/морський, легко/розчинний, вод0/очисний 

12. Разом треба писати кожне складне слово рядка 
А чорно/бровий, зоо/парк, яблучно/виноградний 
Б сіро/зелений, північно/кавказький, складно/підрядний 
В суспільно/важливий, ранньо/стиглий, ультра/модний 
Г навчально/виховний, кіно/ренортаж, мікро/травма 
Д мікро/хвильовий, червоно/гарячий, кримсько/татарський 

13. Через дефіс треба писати кожне складне слово рядка 
А чудо/творний, контрольно/пропускний, тьмяно/жовтий 
Б легко/крилий, турецько/український, озерна/болотний 
В глибокий/преглибокий, барвисто/строкатий, семи/річний 
Г сизо/фіалковий, зменшено/пестливий, темно/вишневий 
Д сумно/нахилений, ячмінно/житній, іскристо/сріблястий 
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14. Через дефіс треба писати кожне складне слово рядка 
А одно/разовий, лілейна/білий, послідовно/миролюбний 
Б абсолютно/сухий, здивовано/розгублений, яро/червоний 
В коралова/бурштиновий, соковито/зелений, похмуро/сивий 
Г світло/волосий, золотиста/рожевий, ніжно/мерехтливий 
Д химерно/прозорий, густо/зелений, історично/зумомений 

15. Прочитайте речення (цифри в дужках позначають наступне слово). 
Таке все (1)фантастично/чарівне в ці передвечірні хвилини: лінія 

(2)небо/схилу оповита (З)світ.ло/фіолетови.м серпанком, (4)різно/кольо
рові пагорби наzадують хвилі, які переливаються то (5 )темно/бузковими, 
то (6)яскраво/цервоними відблисками. 

Обидві цифри на позначення слів, що пишуться разом, правильно на-
ведено в рядку 

А 1, 2 
Б 2,3 
в 2,4 
r 4, s 
д 5,6 

16. Прочитайте речення (цифри в дужках позначають наступне слово). 
(1)Червоно/гарячими стовпами підперло сонце (2)Дівич/гору, (З)сріб

но/золотими променя.ми яскраво сипонуло в Дніпрові хвuлі, заграло (4)бі
ло/пінним'и бризками, поцілувало (5)синьо/білий (6)паро/плав і соромливо 
сховалося за (7)зелено/листим (В)верхо/віттям. 

У сі цифри на позначення CJJiв, що пишуться через дефіс, правильно 
наведено в рядку 

А 1,3, 5 
Б 2,З,5· 
в 2,4,5 
r 5, 6, 7 
д 6, 7,8 

17. П ро11Итайте речення (цифри в дужках позначають наступне 
слово). 

Житт.я біля, озерця було.(1)цікаве/прецікаве; у (2)ду.tw1но/п'янкому 
повітрі напинаються l!lибинні струни (3 )легко/крших бджіл, над ( 4 )гор
довито/кремезним.и будяками - (5)жорсткувато/басовиті зітхання 
джмелів, а ген - (б)біл.о/криле (7)летінн.я/моєчання метеликів з (8)жов
то/гарячими воzниками на крша.х. 
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У сі цифри на позначення слів, що пишуться через дефіс, правильно 
наведено в рядку 

А 1, 2, 3, 5, 6 
Б 1, 2, 4, 5, 7 
в 1, з, 4, 6, 8 
Г 2, З, 5, 6, 7 
д 4, 5, 6, 7, 8 

18. Через дефіс треба писати кожне складне слово рядка 
А світло/блакитний, кисло/молочний, греко/католицький 
Б м'ясо/молочний, радіо/передача, науково/технічний 
В івано/франківсцЬ, південно/західний, екс/президент 
Г народно/пісенний, жовто/гарячий, контр/адмірал 
Д міні/спідниця, віце/прем'єр, психолого/педагогічний 

19. Через дефіс треба писати кожне складне слово рядка 
А пройди/світ, генерал/майор, прем'єр/міністр 
Б слово/сполучення, кліб/сіль, штаб/квартира 
В солоно/гіркий, кіно/стрічка, теле/репортаж 
r контр/атака,льон/довгунець,чар/зілля 
Д екс/чемпіон, норд/вест, вагон/ресторан 

20. Через дефіс треба писати кожне складне слово рядка 
А м'ясо/комбінат, світло/зелений, садово/парковий 
Б народно/визвольний, радикал/соціаліст, супер/шоу 
В телефон/автомат, радіо/сигнал, фізико/географічний 
r кіт/воркіт, бета/промені, індустріально/педагогічний 
Д суспільно/корисний, історико/культурний, батько/мати 

21. Через дефіс треба писати кожне складне слово рядка 
А судово/медичний, лимонно/кислий, тьмяно/сірий 
Б фізико/математичний, кисло/солодкий, сніжно/білий 
В член/кореспондент, лікар/терапевт, супер/маркет 
r гідро/система,воєнно/стратеrічний,плодово/ягідний 
Д паркова/лісовий, соціально/побутовий, поле/захисний 

22. Через дефіс треба писати кожне складне слово рядка 
А чесько/польський, західно/європейський, нью/йоркський 
Б еколого/правничий, південно/західний, ліса/степовий 
В гірко/солоний, логіко/граматичний, медико/хірургічний 
Г жовто/гарячий, емоційно/забарвлений, світло/брунатний 
Д соціально/економічний, ваrоно/ремонтний, жовто/бурий 
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23. Через дефіс треба писати кожне складне слово рядка 
А читець/декламатор, радіо/фізик, інженер/конструктор 
Б біо/система, екс/прем'єр, геолого/розвідувальний 
В молочно/білий, метало/місткий, давній/прадавній 
r любо/дорого, авіа/квитки, інженер/лейтенант 
Д купівля/продаж, віце/губернатор, унтер/офіцер 

24. Прочитайте фрагмент (цифри в дужках позначають наступне слово). 

Місяць і тепер парубком виходить (1)з/за гір, він і тепер (2)по/під 
(З)лісом/лісом котиться діжею з тістом. Лиш~ (4)з/поза хмар (5)од
на/друга зірочка приглядається до нас дитячими оченятами. 

Через дефіс пишуться всі слова, ОКРІМ позначеного 

А1 
Б 2 
в з 
r 4 
д 5 

Правопис не з різними часТШІами мови 

Частина мови Пишеться разом Пишеться окремо 

Іменник, якщо слово без не не якщо в реченні є протиставлен-
прикметник, вживається: нен.ависть, ня, заперечення: 

нрислівник нероба, недбалий, негайно не зрада, а вірність; не слабкий, 
а сильний; не рідко, а густо 

якщо до слова з не можна якщо не стосується присудка: 

дібрати синонім без не: Це озеро не lllибоке (не є l!luбo-
недwг (ворог), нещирий ке). Узимку тут не холодно 
(фальшивий), небагато (не є холодно). 
(мало) 

якщо не ВХОДІ'(ТЬ ДО якщо прикметник з не ма~ при 

префікса недо·: собі пояснювальні слова 
недооцінка, недовчений (займенники чи прислівники): 

Аж ніяк не потрібні слова. 
Зовсім пе цікава презентація. 
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Продовженн.я табл. 

Частина мови ПишетьсR разом ПишетьсR окремо 

Дієслово та якщо слово без не не у решті випадків: 

дієприслів- вживається: неиавидіти, не ЗІlати, не купивши 

ник нестя.мившись 

(форма ~ 

дієслова) якщо не входить до пре-

фікса недо·: недочувати, 
недовиконавши 

Заувткте! Написання деяких дієслів з не залежить від лек-
сичного значення: нездужати (хворіти) - не здужати (не 
змогти), неславити (ганьбити) - не слав-ити (ие прослав.л.я-
ти), непокоїтися (хвилкюатися) - не покоїтися (не бути 
похованим), недоїдати (жити впроголодь) - не доїдати 
(залишати частину їжі). 
Треба розрізняти прислівник немае (нема) від дієслова 
немае: У нього немае вибору - Він не має вибору. 

Дієприкмет- якщо дієприкметник якщо є протиставлення: Черво-
ник виступає означенням і не ніли не зірвані, а опалі яблука. 
(форма має залежних слів: 

якщо дієприкметник виступас 
дієслова) Червоніли незірвані 

яблука. 
прису ДJСом: Яблука не зірвані. 

якщо дієприкметник має залеж-

ні слова: Червоніли не .1ірвані ще 
яблука. 

1. Частку не треба писати разом з наступним словом у рядку 

А не/покоїтися про сина 
Б ще не/завершена праця 
В не/довга, але цікава лекція 
r не/крутити носом 
Д досі не/прочитана книжка 

2. Частку не треба писати окремо з наступним словом у рядку 

А не/сила терпіти 
Б не/досконалий твір 
В іти в не/пам'ять 
r не/довиконувати план 
Д не/здужати задачу 
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3. Частку не треба писати окремо з наступним словом у рядку 

А не/має лиця на ньому 
Б не/одноразово повторювати 
В радість не/вимовна 
Г не/святі горшки ліплять 
Д не/досипати ночей 

4. Частку не треба писати окремо з наступним словом у рядку 

А ще не/підкорені вершини; не/вивчене питання 
Б лан не/засіяний; не/затоплена навесні місцина 
В не/опале листя; не/перекладений ніким текст 
r досі не/збудований дім; не/переборне бажання 

· Д зовсім не/відомий Вороний; не/захищений сад 

5. Частку не треба писати окремо з наступним словом у рядку 

А плани не/здійснені; не/прогріта сонцем земля 
Б не/заплетена, а розплетена коса; не/випитий сік 
В не/спростовані нею чутки; не/скопані ділянки 

. r не/зважаючи на дощ; ще не/оголошені результати 
Д ніким не/порушене питання; не/знайдені скарби 

6. Частку не треба писати разом з наступним словом у рядку 

А не/политі вранці квіти; не/перевірені відомості 
Б човен не/прив'язаний; не/обсаджений берег 
В не/вибілене полотно; не/вишитий, а витканий 
Г не/посіяна батьком трава; не/доплетений тин 
Д не/завершена робота; не/розчищені стежки 

7. Частку не треба писати разом з наступним словом у рядку 

А ужити не/гайних заходів; не/треба чекати 
Б зупинився не/випадково; не/глибока ріка 
В писав не/думаючи; розгулялася не/года 
r сказав дуже не/впевнено; давно не/здужає 
Д зник не/сподівано, кімната не/прибрана 

8. Частку не треба писати разом з наступним словом у рядку 

А надійти не/помітно; не/покоїтися про мене 
Б зробити не/обіцяючи; літати не/високо 
В трапилося не/щастя; не/можна заздрити 
Г не/заважай працювати; не/зоране поле 
Д не/здужає підняти; скинути пута не/волі 
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9. Частку не треба писати разом з наступним словом у рядку 

А не/подалік музею; не/один місяць минув 
Б не/зло, а добро; трапилося не/порозуміння 
В не/меркнуча слава; не/зачерсmіле серце 
Г не/згода руйнує; усі казки не/дочитані 
Д ніким не/співані пісні; цікаві не/билиці 

10. Частку не треба писати разом з наступним словом у реченні 
А Я вже й пізніше, при дворі, в Парижі, Шукав її 

у мармурі не/раз. 
Б Не/спалося, а ніч, як море. 
В Тільки те не/зрадить серце, що любити 

поклялось. 

Г Ніч не/рухомо тишею бринить. 
Д Не/варті сну казки колишні. 

11. Частку не треба писати разом з наступним словом у реченні 

А Не/доведи, щоб розум задрімав. 
Б Печаль виховує мене, не/дорікає. 
В Не/доженеш конем, що запізниш одним днем. 
r Глухий ЩО не/дочує, то вигадає. 
Д Не/нагодуєш коня - не/доїдеш і до пня. 

12. Частку не треба писати разом з наступним словом у реченні 

А Не/знав сіромаха, що виросли крила. 
Б Не/суворо на серці, не/гнівно. 
В Відчахнута гілка вмирає не/зразу. 
Г Нам таких не/треба, що піс деруть до неба. 
Д Блідий ранок не/сміливо зазирнув у вікна. 

13. Частку не треба писати з наступним словом окремо в реченні 
А А я й не/знала, що думки болять, коли душа і серце -

безборонні. 
Б Коли копають картоплю, ключ yropi журавлиний 

рідною мовою кличе)' не/відомі краї. 

В Родина - тільки вбогий човен на не/вмолимих 
бурунах. 

Г Надворі не/вневнено всміхався чудовий ранок. 
Д Мій князю-соколе, не/має століть rіоміж нами. 
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14. Частку не треба писати з наступним словом окремо в реченні 

А Вже не/далеко той час, коли оксамитовим серпанком молодого 
листяч:ка вкриються розлогі кропи кленів. 

Б Коли засне глибоко місто не/спокійним сном, вона приходить 
здалеку до мене. 

В Загула флейта, мов осіння не/погода під стріхою. 
Г У гущавині лісу не/вгамовно витьохкували солов'ї, віщуючи 

прихід ранку. 

Д Куди не/глянь - скрізь розвернулося, розпустилося, зацвіло 

пишним цвітом. 

15. Частку не треба писати окремо з наступним словом у реченні 

А Микола був не/молодий хлопець, а чоловік з довгими 
вусами, з міцним станом, широкими нлечима та 

міцними руками. 

Б Широкою долиною між двома рядами розложистих гір тече 

по Васильківщині не/величка річка Раставиця. 
В То, певно, іншого роду краса, як гори: не/спокійна й 

повна перемін. 

Г Не/свідомо, мимоволі тягнуло його під величну 

таємничу опіку. 

Д Як справжній митець, він, не/;:1важаючи на позірну 
відчуженість од світу, був чутливий до всього, 
що відбувалося довкола. 

16. Частку не треба писати окремо з наступним словом у реченні 
А В серцях у нас не/витончена мука, а радість голосиста 

і дзвінка. 

Б Я закоханий палко, без міри у не/бачену вроду твою. 
В Народе мій, титане не/поборний, що небо підпирає голубе. 
Г Ішли на.1устріч вічності і смерті дружини не/нокірливих 

слов'ян.· 
Д Пройдеш ти, лишивши світлу не/вгамовану мені печаль. 

17. Частку не треба писати окремо з наступним словом у реченні 

А І зустріч ця, приємна і не/ждана, нагадує мені забутий сон. 
Б А ти була, як мрія, не/повторна, такою зроду не була ще ти. 
В І світ великий, не/озорий належить нам~ тобі й мені. 

Г І ми з тобою вже не в силі буть не/щасливими удвох. 
Д Мені поля задумливо шептали свої ніким не/співані пісні. 
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18. Частку нетреба писати окремо з наступним словом у реченні 
А Не/зв'язаний сніп - солома. 
Б Затужилося так в не/свободі. 
В Лихий кухар або не/досолить, або пересолить. 
f Де багато кухарів, там собаки не/голодні. 
Д У не/голодного на думці гульня, а в голодного - обід. 

19. Частку не треба писати окремо з наступним словом у реченні 
А Поспішно, та не/доладно. 
Б Соловей піснями не/ситий. 
В На вовка не/слава, а їсть овець Сава. 
f Хоч мороз і принікає, зате комарів не/має. 
Д Де слова з ділом розходяться, там не/порядки водяться. 

20. Частку не треба писати окремо 3 наступним словом у реченні 

А У польоті, ніким не/бачені, я спрямовую кораблі. 
Б Регоче й гримить голубим океаном не/розтрачена радість моя. 
В Не/полоханий спокій над Києвом сонним дріма. 
f Хай падають із неба зорі, немов не/зібране зерно. 
Д І довгий рік чекають марно рядки не/читаних книжок. 

21. Допущено помилку на правопис частки не в рядку 
А У нас не бувало такого, щоб хто-небудь когось не послухався 

або підвів. 
Б Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли, у нас нема зерна 

неправди за собою. 
В Коли-не-коли заходив до житників, щоб не дуже набридати. 
f Я люблю тебе, друже, за те, що не можу тебе не любити. 
Д Тоді ще не знав я, що все проходить, все губиться в невпинній 

зміні подій. 

22. НЕ вживаються без не всі слова рядка 
А небавом, небога, негідиицький 
Б ненавидіти, небуття, невдаха 
В нездара, нетерплячка, нещастя 
f негода, неуважність, немовля 
Д неволити, недоліток, небезпека 

23. Прочитайте речення (цифри в дужках позначають наступне слово). 
· Жертви українського геноциду, (1)ж/оплакані й (2)не/tЮЛічені дirn 

України, лежать у тисячах братських могил, ніким (З)не/доlл.янутих, 
( 4 )не/рідко без огорожі та хреста, і борги наші перед нИми - (5 )не/оwштні. 
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Частку не треба писати разом з усіма словами, ОКРІМ позначеного 

А1 Б2 83 Г4 Д5 

24. Прочитайте поезію (цифри в дужках позначають наступне слово)_ 

Я хочу буть (1)не/самовитuм, 
Я хочу в полум'ї згоріть, 
Щоб (2)не/жаліти за прожитим, 
Димком на світі (])не/чадіть. 

Щоб ( 4 )не/пекли дрібні образи 
Дрібненьку душу день при дні, 
Я згоден вибухнуть відра..~у, 
(5 )Не/иаче бомба на війні. 

І диву дивному даюся, 

Що з того користі катма: 
Чомусь (б)не/лопаюсь, (7)не/рвуся -
Напевне, капсуля (8)не/ма. 

Усі цифри на позначення написання не разом з наступним словом 
правильно наведено в рядку 

А 1,3, 5 
Б 2,5,8 
в 3,4,8 
r 1, s, в 
д 5,6, 7 

Уживання у - в, і - й 

Літера Пишемо Приклади 

між двома приголосними відпочив у санаторії 

перед наступними в, ф та звукос- у світі, у Львові 
полученнями хв, св, тв, льв й ін-
шими важкими для вимови зву-

у ками, навіть якщо попереднє 

слово закінчуt:ться на голосний 

на початку речення перед Учителька мшо усміхнулася. 
наступним приголосним 

зів 
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Продовження табл. 

Літера Пишемо Приклади 

між голосними крига в ополонці 

на початку речення перед В океані рідного народу відкри-
голосним вай духовні острови. 

в 
якщо попереднє слово закінчу- працював в Уругваї 
ється на s, то перед наступним 
голоСJ:ІИМ уживаємо приймен-

ник, префікс в, а не у 

між двома приголосними .мир і спокій 

на початку речення І на тім рушничкові оживе все 
знайоме до болю. 

при зіставленні або протистав- червоне і чорне 

і ленні понять 

перед словом, що розпочинаєть- Ольга і Йосип -
ся на й, я, ю, є, ї 

після паузи (на письмі - Всім серцем любіть Україну 
розділового знака) свою - і вічні ми будемо з нею! 

й в інших виш1дках веселі й усміхнені, оце й увесь 
відпочинок, теорія ймовірності 

Зауважте/ У деяких словах чергування у - в не можливе, бо слово 
починає змінювати або втрачати лексичне значення: вдача - удача, впра
ва - управа, Угорщшtа тощо. 

1. Чергування у - в без зміни значення слова можливе в усіх словах рядка 
А утомитися, удень, уступ 
Б уголос, уклад, уживати 
В увечері, удача, усередині 

r управа, удосконалення, уночі 
Д учитель, увійти, убоrий 

2. Правил чергування у - в дотримано в рядку 

А в нашій країні 
Б збиратися в дорогу 
В навчалися у академії 
r тайга, одягнена в хвою 
Д у останньому вагоні 
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З. Правил чергування у - в дотримано в усіх реченнях, ОКРІМ 

А Вірю я в·правду свого ідеалу. 
Б Була весна, удень пригрівало сонце. 

8 Яблуневі сади стояли вмиті росою. 
r Яблуко м'яко скотилося у траву. 
Д У же дос.піли яблука, груші. 

4. Правил чергування у -- в дотримано в усіх рядках, ОКРІМ 

А плавати в річці, закінчив у суботу 
Б "приїхав в Одесу, запитай у батька 
8 успіхи в роботі, навчатися у ліцеї 
r відпочили в І талії, приїзд у Польщу 
Д служити в армії, галявина у квітах 

5. Прочитайте речення. 

Мово моя, (1) тобі мудрість віків, пам'ять тисячоліть, розрада (2) 
хвилину смутку, зойк матерів (3) годину лиху, переможний гук лицарів ( 4) 
днину побідну, пісня серця дівочого (5) коханні своїм. 

Літеру у треба писати на місці всіх цифр, ОКРІМ 
А1 Б2 83 f4 ДS 

6. Прочитайте речення. 

Вузька дорога потяглася ( 1 )гору між глинистими крутосхилами, 
(2 )критими чагарниками; попереду (3 )поперек шляху синіло небо, позаду 
( 4) просторих низинах сяяла річка, а (5 )подовж неї табуншося чепурни
ми хатами село. 

Літеру в треба писати на місці всіх цифр, ОКРІМ 
А1 Б2. 83 f4 Д5 

7. Правил чергування і - й дотримано в усіх реченнях, ОКРІМ 

А Непроглядний гай стоїть тихий і спокійний. 
Б Бульвари і парки вкриваються жовтим листям. 
8 Небо спохмурніло й насупилося, стало сірим. 
r Квіти майже відцвіли й розсіяли своє насіння. 
Д Знявся вітер, .і дерева скинули останнє вбрання. 

8. Правил чергування і - й дотримано в усіх рядках, ОКРІМ 

А найбільш ймовірний, швидко йти 
Б спостерігає й описує, ріки й озера 
8 фрукти й овочі, батьки й діди 
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Г тополя і явір, темрява і світло 
Д правда і кривда, сміх і сльози 

9. Прочитайте речення. 

Далеко (1) лунко оддавався голос солов'я, (2) бриніла в ньому пиха (З) 
погорда пестуна (4) улюбленця густого (5) буйного лі~у. 

Літеру й треба писати на місці всіх цифр, ОКРІМ 
А1 Б2 ВЗ Г4 ДS 

10. Прочитайте речення. 
Як заллє Вербівку літ:ш; сонце, (1) засипл.е ії залотом (2) ері.б.лом сон.ячне 

марево, то вся кучеря.ва росл.ина здаєтьс.я залитою зеленими хвилями, що десь 
набіг.ли з моря, (3) залшщ (4) затопили її, (5) скам'яніли, підня.вшцсь угору. 

Літеру і треба писати на місці всіх цифр, ОКРІМ 
А1 Б2 ВЗ Г4 ДS 

11. Прочитайте речення. 
День від дня холодиішшю, (1) пташКи хутко збиралися великими згра

ями, дзвінко (2) галасливо прощалися з рідними полями (3) ліс4Ми, бо взим
ку тут ( 4) холодно дл.я них, (5) з їжею важко. 

Літеру й треба писати на місці обох цифр рядка 
А 1, 2 Б 2, З В З, 4 Г 4, 5 Д 1, 5 

12. Прочитайте речення. 
На широчезній рівнині сто.яли до самого обрію соняшншси, стрункі ( 1) 

пишного.лові, (2) всі, як один, обернені до сонця; здавалося, вони (3) самі випро
мінювwш світло, ( 4 ), може, тому навкруш було особливо святково (5) ясно. 

Літеру й треба писати на місці обох цифр рядка 
А1,2 Б2,З В1,3 ГЗ,4 Д4,5 

321 



Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ 
(розвиток мовлення) 

Чи не найскладнішим завданням тесту ЗНО є написання власного 
висловлення. Цей вид роботи оцінюється двадцятьма чотирма балами, 
тож важливість його очевидна. Уважно прочитайте настанови щодо під

готовки до написання власного висловлення. 

Власне висловлення - невеликий роздум на дискусійну тему, на

приклад: Підтримайте або спростуйте думку: •Поразка - цє наука. 
Ніяка перємоzа так не вчить"." 

Висловлення має бути аргументованим і написаним в один із таких 
трьох способів: 

• так, я погоджуюся з думкою, що пораака - це· наука, і ніяка перемо-

га так не вчить людину". (підтримка думки); · 
•не згоден (не згодна) з думкою ripo те, що поразка - це наука, і ні

яка перемога так не вчить людину ... (спростування думки); 
• це складне для мене питання: з одного боку". , а з іншого боку." 

(проміжна позиція). 
Вам треба сформулювати тезу, навести два-три переконливі арzу

менти, які найкраще підтвердять ваші міркування; проілюструвати дум

ки прикладами з художньої літератури (зазначити назву твору, указати 
проблему, порушену письменником, художній образ, через який пробле
му розкрито, навести цитату1 з твору тощо), історичними фактами або 
прикладами із суспільно-політичного чи власного життя. У кінці треба 
сформулювати висновки. 

Увага! Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної 
характеристики образів. · 

Орієнтовний обсяг роботи - 1 сторінка формату А-4 (200-250 слів). 
Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть. 

1 Зауважимо, наведення цитати бажане, проте не є обов'язковим (за наяв
ність чи відсутність цитати бали за зміст як не додають, так і не 3Німають - див. 

далі Критеріі оцінювання власного висловленпя). 
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Структура власного висловлення 

1. Теза. , 
2. Аргументи (два або три}. 
З. Один приклад із художньої літератури чи іншого виду мистецтва. 
4. Один приклад з історії, суспільно-політичного чи власного житrя. 
5. Висновок. 

Аргументи радимо починати вставними словами по-перше й по-дру
ге; вони можуть іти зразу після тези.або ж кожен аргумент з абзацу перед 
прикладом. Другий варіант, на наше переконання, чіткіший і доцільні
ший. 

Візуально ваше висловлення має виглядати орієнтовно так: 

Я вважаю, що поразка - це наука, і ніяка :Перемога так не вчить 
людину". 

ТЕЗА (1-2 речення) 

По-перше, поразка якнайкраще загартовує людину, робить 
її стійкішою в сучасному суспільстві, сповненому стресів і різ
номанітних викликів. Перекон.ливим прикладом щодо цього аргу
менту є, на мою думку, образ Степана Радченка з роману «Міс
то~ Валер'яна Підмогильного ... 

АРГУМЕНТ 1 і ПРИКЛАД, що його ілюструє (4-5 речень) 

По-друге, людей, які вміють визнавати свої помилки й, зробив
ши відповідні висновки, у майбутньому їх уникати, поважають у 
суспільстві, адже лише сильна особистість здатна працювати над 
собою. Ось приклад із життя. Мій батько змалку ... 

АРГУМЕНТ 2 і ПРИКЛАД, що його ілюструє (4-5 речень) 

Отже, поразка навчає людину жити, перемога ж не завжди ... 

ВИСНОВОК (1-2 речення) 
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Як бачите, у власному висловленні має бути щонайменше чотири аб
заци, кожен з яких починається відповідно такими словами: я вва:ж.:аю, 

по~перше, по-.друге, отже (або на мою думку, з одного боку, з іншого боку, 
таким чином) і под. Обов'язково дотримуйтеся цієї поради - і ваше ви
словлення матиме чітку й послідовну структуру, буде лоrічно організова
не: Екзаменатор відразу відчує, що ви готувалися до виконання цього ви-

. ду роботи й відповідно о]\інить цей параметр вашого роздуму (логічність 
і Послідовність), 

Якщо ви знатимете критерії оцінювання власного висловлення, то ні 

в якому разі не пропустИте в роздумі жодного компонента, за який екза" 
менатори виставляють певну кількість балів. Тож ознайомтеся з критерія
ми, за якими у 2011 році оцінювали власне висловлення. 

Критерії оцінювання тестового завдання 

з розгорнутою відповіддю 

1. Власне висловлення оцінюється за критеріями змісту та мовленнє
вого оформлення. Максимально можлива сума балів за власне вислов
лення (сума балів за всіма критеріями) - 24 бали. 

2. Зміст власного висловлення оцінюється за µ~істьома Критеріями, 
як показанq в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Оцінювання змісту власноrо висловлення 

Критерій Змістовий вияв ~с.ритерію 
К-ть 
балів 

1. Теза Учасник зна чітко формулює тезу висловлення. 2 
Теза передує аргументам. Учасник ЗНО використовує 
мовні конструкції на зразок ~я вважаю".•, 

~на мою д-умку» тощо. 
Учасник зна може подати дві тези й аргументувати 
кожну окремо 

Учасник формулює тезу частково. Учасник зна не ви- t 
користовує мовні конструкції на зразок <І"Я вважаю ... •, 
~та мою думКJJ». 
Або: теза розміщена після аргументів. 
Або: теза розірвана аргументами чи прикладами 

Учасник не формулює тезу. Учасник не вживає мовні о 
конструкції·на зразок ~я вважаю."», ·та мою думку» 
тощо. Аргументам не передує висловлення, що свід-

чить про розуміння теми 
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Продовження табл. 

Критерій Змістовий вияв криrерію 
К-ть 
балів 

2. Аргументи Учасник наводить принаймні два доречних дока- 2 
зи, підстави для обtрунтування, підтвердження 
висловленої тези. Аргументи передують прикла-
дам, які їх ілюструють. Учасник може використо-
вуватИ мовні конструкції на зразок «тому що», 
.ще доводить», -tпідтвердженням цього є», 
.ще засвідчує», .qсвідченням цього є», «доказом цього 
може бути» тощо 

Учасник наводить принаймні один доречний до- t 
каз для обrрунту.вання висловленої тези. 
Або: аргументи розміщені після прикладів, які їх 
ілюструють 

Учасник не наводить жодного аргументу для о 
обrруmування тези. 
Або: наведені аргументи не є доречними 

За. Приклад Учасник наводить принаймні один доречний 2 
з літератури приклад з художньої літератури або інших видів 
чи мистецтва мистецтва. У казана проблема; порушена автором 

художнього твору, назва твору, художній образ, 
через який проблема розкрита, наведена цитата з 
твору. Учасник може також посилатися на факти з 
життя митців, якщо ці факти стосуються їхньої 
творчості. Учасник може використовувати мовні 
конструкції на зразок ~наприклад ... », «прикладом 
маже слугувати ... », «яскравим прикладам цього мо-
же слугувати ... », <tНЄ можна не згадати ... » 
Відсутня мотивація наведення цього прикладу. t 
Або: приклад містить фактичні помилки 

Приклад з літератури чи інших видів мистецтва о 
відсутній або недоречний 

Зб. Приклад Учасник наводить принаймні один доречний 2 
з історії, су- приклад з історії, суспільно-політичного життя чи з 
спільно-полі- власного життя. Учасник може використовувати 
тичноrо чи мовні конструкції на зразок ..ntаприклад ... 11>, <tпри-
з власного кладом може слугувати ... 11>, <tяскравим прикладом 
життя цього може слугувати ... », <tHe можпа не згадати ... » 

Приклад містить факт)fчні·по~илки 1 
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··, Продовження табл. 

Критерій Змістовий вияв критерію 
К-ть 
балів 

Приклад з історії, суспільно-політичного чи влас- о 
ного жиrгя відсутній або н~доречний 

4. Лоrічиість Учасник будує висловлення логічно й послідовно, 2 
і послідов- використовує мовні кліше, слова-скріпи, що оформ-

ність люють текст, на кшталт •по-перше», «по-друге», 
~з цього випливаБ», •як було зазпачЬtо:1>, •поверта-
ючись до думки», •як можна побачити»- тощо. 
Учасник структурує роботу за абзацами 

У роботі наявні порушення лоrіки викладу 1 

Логіка викладу відсутня о 

5. Висновок Висновок відповідає тезі й органічно випливає з 2 
аргументів і прикладів. Учасник може використо-

вувати мовні конструкції на зразок •отже», •та-

ким чином•, •можна зробити rшсиовок», •виснов-
ком може сл.уzувати» тощо 

Висновок частково відповідає тезі або не пов'яза- 1 
ний з аргументами та прикладами. 
Учасник неправильно оформлює висновок, на-
приклад, починає його словами «я вважаю:1> 

Висновок не відповідає тезі, не пов'язаний з apry- о 
ментами та прикладами. 

Або: висновок становить самодостатню тезу 

У сього за зміст 12 

З. У мовленнєвому оформленні власного висловлення враховуєть
ся відповідність роботи орфографічним, пунктуаційним, лексичним, 
граматичним і стилістичним нормам української мови. Мовленнєве 

оформлення власного висловлення оцінюється за двома критеріями: 
6а та 66. 

4. Орфографічна і пунктуаційна нормативність власного висловлен
ня оцінюється за критерієм 6а, як це показано в таблиці 2. 
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Таблиця2 

Оцінювання орфографічної і пунктуаційної нормативності 

власною висловлення 

ва. Пропоновані крмтеріі ЗНО-2013 

кіпькІсть nоммпок кІnькІсть бапі• 

' 
0-1 4 

2-6 3 

7-11 2 

12-16 1 

171 більше о 

5. Оцінюючи орфографічну і пунктуаційну нормативність роботи, 
2 негрубі помилки треба рахувати як 1 грубу. 

До негрубих слід зараховувати такі помилки: 
• у написанні великоІ літери в складних власних назвах; 
• у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, ут

ворених від іменників з прийменниками; 
• у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений 

інший; 

• у випадках нерозрізнення не/ні (не хто інший/ ніхто інший ... ); 
• у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в пору

шенні їх послідовності. 

Негруба орфографічна та негруба пунктуаційна помилка не сумують
ся і не зараховуються як одна груба. 

6. Лексична, граматична та стилістична нормативність власного ви
словлення оцінюється за критерієм 66, як це показано в таблиці З. 

Таблиця З 

Оціmовання лексичної, грамаТИ'ПІої та СТНJІістичної нормативності 

6б. Пропоно•ані критерії ЗНО-2013 

кІпькість nоммпок кіnькісп. баnі• 

0-1 4 

2-4 3 
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Продовження табл. 

5-7 2 

8-10 1 

11 і більше о 

7. Систематичне порушення норм милозвучності (три і більше випад
ків порушення на одне з правил: у - в, і - й - та, ся - сь, '1 - '1і - із) 
треба рахувати як одну стилістичну помилку. 

8. Порушення технічних правил переносу слів вважається орфо
графічною помилкою. 

Ознайомтеся з проблемними ситуаціями, що були запропоновані абіту
рієнтам на першій і другій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання у 

2011-2012 навчальному році. Уважно прочитайте зразки власних вислов
лень, зверніть увагу на послідовність викладу думок, на складники цих ро

біт, мовні кліше. Ці власні висловлення різні за будовою. У першому струк
тура така: теза - аргумент - приклад - аргумент -- приклад - висновок; у 

другому: теза -- два аргументи - два приклади - висновок. Обидва варіан
ти правильні. У текстах курсивом виділено аргументи, півжиром - вставні 

слова й скріпки (це важливі елементи тексту-роздуму). 

1. Прочитайте наведений текст. 
Добро завжди має перемагати - це ми знаємо з дитинства. Але ж ві

домо, що будь-яка перемога пов'язана з певним насильством. 
Як добро має перемагати в нашому недоброму світі? 
Викладіть ваш погляд на цю проблему. 

Я вважаю, що добро у двобої із злом має перемагати без застосування 
насильства. Проте бувають ситуації, коли без насильства зла не переможеш. 
У кожній ситуації треба бути виваженим, засоби боротьби зі злом слід ви
бирати обдумано, а до насильства вдаватися лише за крайньої потреби. 
· 3 одного боку, часто бувае так, що теплота людського серця здатна 
знешкодити зло. У такому разі ніяке насильство не може бутц виправда
ним. Переконливим приІ(Jlадом з украінської літератури щодо наведе

ного аргументу в~ажшо сцену ;шайомства Івана та Марічки з повісті Ми
хайла Коцюбинського 4Тіні забутих предків~. Дівчинка з роду Гутенюків 
своїм учинком розтопила серЦе маленького хлопчика, коли він її ударив. 
Іван був вражений тим, що Марічка не тільки не розгнівалась на нього, а 
у відповідь дала йому півцукерки. Можливо, і дорослі Палійчуки з Гуте
нюками змогли б знайти компроміс мирним шляхом, якби мали більше 
любові у своїх серцях. 
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3 іншого боку, бувають ситуації, коли на зло треба відповідати· на
сильством, щоб урятувати життя своє і своіх- близьких. Навряд чи хтось 
у ХХІ столітті стане заперечувати, що життя людини - найвища цін
ність на землі. Багато прикладів на підтвердження цього аргумепу 

можна знайти в історі~ людства. Під час Другої світової війни наші вій

ська не могли не чинити збройного опору фашистам, кожен чоловік ви

мушений був боронити свій край, свою родину. А криваві сторінки Колі
ївщини, народно-визвольні змагання nід проводом Хмельницького ... 

Таким чином, вибираючи засоби боротьби зі злом, треба бути дуже 
виваженим, обережним, обачним. Насильство в досягненні добра може 

бути виправданим лише в особливих, межових життєвих випадках. 

2. Прочитайте наведений текст. 
Людииа щосекунди змінює свою планету, утверджується на ній. Праг

нучи підкорити природу, ми не маємо часу замислитися про доцільність 
володарювання на.д нею. 

Чи потрібно людині шукати відповідь на питання про доці.льність під
корення. природи й володарювтtня. над нею. 

Викладіть ваш погляд на цю проблему. 

Я твердо переконаний, що людина повинна вивчати природу, але не 

для того, щоб володарювати над нею. Досліджувати багатства довкілля і 

його особливості треба, аби розумно себе іюводити, не шкодити природі, 
бо людина - частина її. Наведу кілька переконливих, на мою думку, аргу

ментів. 
По-перше, підкоренм природи може призвести до катастрофи. А по

друге, людина повноцінна лише в гарминіі з навколишнім світом. 
Переконливим прикладом до першого доказу вважаю новітню іс

торію нашої планети. Через втручання в природу, порушення її еколо

гічного балансу, учені констатують, що дедалі збільшується озонова 

діра. Вони б'ють на сполох, закликають зупинити використання ре

сурсів планети такими шаленими темпами. І за прикладами страшних 
наслідків від підкорення природи далеко ходити не треба. У сі пам' ята

ють трагедію, що сталася не так давно в Японії. Науковці стверджу

ють, що цунамі в цій східній країні було спричинене посиленням еко

логічного дисбалансу в природі, втручанням людини в її життя. А гло

бальне потепління! Якщо людина не отямиться, то доля планети буде 
дуже сумною. 

Проілюструвати другий аргумент я хотів би прикладом з новели Ми

хайла Коцюбинського «lntermezzo». Ліричний герой твору перебуває в 
депресії, він утомився від міста, від людей, не здатен адекватно сприйма

ти світ, тож покидає свою домівку і їде на природу. Кілька днів серед нив 

у червні ~ і він здоровий, «струни» його душі «натягнуті», митець гото-

вий повернутися до звичного життя в суспільстві. · 
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Отже, вивЧати природу треба не для підкорення, що обов'язково 
призведе до катаклізмів довкілля, а для збереження її і вдосконалення 
життя в ній. Саме в злагоді з природою людина почуває себе повноцін
ною, гармонійною, щасливою. 

Власне висловлення слід писати в публіцистичному стилі, ні в якому 
разі не треба використовувати згрубілу й просторічну лексику. Уникай
те тавтології (обов'язково після написання роздуму перевірте його на 
предмет небажаних повторів і чергувань у - в чи і - й). Виконуйте робо
ту охайно. Радимо написати кілька висловлень на суспільну чи мораль
но-етичну тему й подати їх для перевірки вчителеві. Обов'язково проана
лізуйте свої помилки. У спіхів! 
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СЛОВНИК НАЙУЖИВАНІШИХ ФРА3ЕОЛОП3МІВ 

Альфа і омега - початок і кінець, основне. 

Ані рудої миші - безлюдно. 

Байдики бити - ледарювати, нічого не роб:Ити, байдикувати. 
Баляндраси· (л.яси) точити - вести пусті розмови, розповідати що

небудь нецікаве, вигадане. 
Бачити смаленого вовка - потрапляти в небезпечні ситуації, бути досвід-

ченим. 

Бити лихом об землю - не зважати на сумні обставини, не журитися. 
Бити у хвіст і в гриву - дуже сильно діяти. 

Бісики пускати - дивитися на когось грайливо, залицятися. 

Брати бика за роги - діяти рішуче, енергійно. 
Брати на кпини - насміхатися. 

Бути на коні - мати успіх. 

Бути на сьомому·небі - радіти, бути задоволеним. 

Вавwюнське стовпотворіння - метушня, безладдя, сум'яття, галас. 
Веремію закрутити - затіяти щось неприємне, зчинити сум'яття. 
Вивести на чисту воду - викрити кого-небудь у нечесних діях. 
Вw~ами по воді писано - невідомо, як буде. 
Вискочити як Пш~ип з конопель - зненацька, недоречно. 
Витрішки продавати - дивитися на когось (щось) із надмірною цікавістю. 
Від букви до букви - від початку до кінця, дуже уважно. 
Віддати пальму першості - визнати чиюсь перевагу в чомусь. 
Вітер у голові - несерйозний, легковажний. 
Воду решетом носити - даремно витрачати сили. 

Годувати жданиками - обіцяти кому-небудь щось зробити, але не вико
нувати обіцяного. 

Гордіїв вузол - про складне переплетіння різних обставин; про заплутані 
питання. 

Горобина ніч - темна, дуже буряна ніч із дощем, градом, блискавицями. 
Грати очима - кокетувати. 
Гріти чуба - виконувати важку роботу, докладати великих зусиль. 

Давати відкоша - виявляти рішучу протидію, гостро заперечувати, різко 
відповідати. 

Дати гарбуза - відмовити під час сватання. 
Дамоклів меч - постійна небезпека, неприємність. 
Десята вода на киселі - про дуже далеку рідню. 
Дивитися вовком - дивитися неприязно, сердитися. 
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Дрижаки хапати - мерзнути; перебувати в стані нервового збудження. 
Душа в душу - жити дружно. 

Заговорювати зуби - задурювати голову кому-небудь. 
За холодну воду не братися - JJедарювати. 
Знову за рибу гроші - наполягати па чому-небудь; настирливо домагати

ся чогось; повторювати те саме. 

Золота молодь - діти з дуже заможних сімей, які поводять себе всупереч 
громадським нормам, оскільки впевнені у своїй безкарності. 

Золоте правило --'-;-- найкраща в усіх випадках форма поведінки. 
Золоті верби ростуть - нічого путнього не виходить. 
З-під ринвц на дощ'- потрапити з однієї неприємності в iнilly, ще гіршу. 
З себе вискакувати - дуже старатися. 

І в ступі не втовкти - важко, неможливо розібратися в чиїх-небудь плу
таних, непослідовних діях. 

Кадити.фіміам - улесливо звеличувати, прославляти кого-небудь. 
Каїнова печать - братовбивчий злочин. 
Каліф на годину - про людину, яка наділена владою або захопила владу 

на короткий відтинок часу. 

Міняти шило на швайку - робити зміни без користі. 

На голові ходити - пустувати, бешкетувати. 
На голову вилізти - поводитися зухвало. 
Наwвати п'ятами - утекти. 
Накрити мокри.м рядиом - накинутися з пшрозами, докорами. 
На вербі груші - нісенітниці, дурниці. 
Не бачити лісу за деревами - не помічати головного. 
Нема кебети - не мати вміння, хисту, здібності до чогось. 
Не обібратися лиха - мати багато клопоту. 
Ні за цапову душу - цілком даремно. 
Ні тепер ні в четвер - ніколи, ні за яких обставин. 

Обдерти як лип1СJІ - забрати що-небудь у кого-небудь. 
Обітована земля - заповітна мета, мрія. 
Останній з могікан - найстаріший, єдиний у своєму роді представник по

коління. 

Пальці знати - зробити що-небудь недбало, невміло, грубо. 
Пахие смаленим. - загрожує небезпека. 
Пекти раків - червоніти. 
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Перейти рубікон - зробити вирішальний крок, прийняти безповоротне 
рішенJІя. 

Порости в пір'я - змужніти, набратися сил. 
Пороху 1Je видума6 - мати пересічні здібності. 
По струні ходити - підкорятися, виконувати всі побажання когось. 

-Прикусити язика - замовкнути. 
Притча во я.шцех - бути об'єктом постійних пересудів. 
Прокрустове ложе - надумана мірка, під яку підганяють усі явища, різні 

за своєю природою, ознаками, фактами. · · 
П'яте колесо у возі - щось зайве, непотрібне. 

Розбити zлек - посваритися. 
Руки нагріти - нажитися в нечесний спосіб. 
Руки опусКаються - втратити інтерес до чогось, ставати бездіяльним. 
Руки сверблять - дуже кортить. 
Рукою слтути - дуже близько. 
Ряст топтати - жити. 

Сидіти на двох стільцях - поділяти дві різні думки. 
Сізіфова праця - безрезультатна, дуже виснажлива, важка й безкінечна 

робота. 
Сіль землі - найвидатніші представники певної суспільної групи. 
Сі.м п'ятниць на тиждень -- легко й часто змінювати погляди. 
Скорчити Лазаря -· прикинутися нещасним, безпомічним, безталанним. 
Співати дифірамби - вихваляти. 
Спійм.ати облизня - залишитися ні з чим. 
Сходити на пси - зводитися нінащо. 

У свинячий (собачий) голос - несвоєчасно, дуже пізно. 

Хома невірний - про людину, яка в усьому сумнівається, нікому не 
вірить. 

Хоч в око стрель - дуже темно. 
Хоч голки збирай - видно, ясно. 
Хоч греблю гати - дуже багато. 
Хоч з лиц.я воду пий - дуже вродливий. 
Хоч кіл на голові теши- про вперту, неслухняну люди1-1у. 
Хоч конем грай - дуже просторо. 
Хоч мак сій - тихо. 
Хоч у вухо бгай - м'який характером, спокійної вдачі. 

Через дорогу навприсядки...:. не мати прямих родинних зв'язків. 
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Яблуко розбрату - якась причина сварки, ворожнечі. 
Як горохом об стіну - не можна вплинути на когось. 
Як юрох при дорозі - про беззахисну людину .. 
Як за гріш маку - дуже багато; про щось малокоштовне. 
Як з гуски вода - ніщо не впливає, не діє на когось. 
Як із рога достатку - невичерпно, у дуже великій кількості. 
Як кіт наплакав - дуже мало. 
Як мокре горить - дуже повільно, ледве-ледве. 
Як муха в окропі - про моторну, вертку людину. 
Як сніг на zолову - несподівано, раптово. 
Як собака на сіні - ні собі, ні іншим. 
Як у Бога за пазухою - почуватися спокійно, затишно. 
Як у воду опущений - засмучений, розгублений. 
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УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

Проrрама зовнішнього незалежного оцінюваІПІя 

Назва 
Розділу 

1. Усна 
народна 

творчість 

2. Давня 
українська 

література 

Зміст літературного матері<ілу 
(письменники, твори) 

Загальна характеристика ка-

' лендарно-обрядових,суспіль
но~побутових і родинно-по
бутових пісень. 
Пісні Марусі Чурай. -tВіють 
вітри», «За світ встали коза
ченьки• 

Історичні пісні. «Ой Морозе, 
Морозенку», «Чи не той то 

хміль ... •. 
Тематика, образи, зміст на
родних дум і балад. «Дума 

про Марусю Боrуславку•. Ба
лада «Бондарівна-.. 

•Повість минулих ліп· 

(уривки про заснування Киє
ва, про помсту княгині Ольги, 
про напад хозарів) 

~слово про похід lropiвi.

fpиropiй Сковорода. «De li
bertatei.-, ~всякому місту -
звичай і права~.-, «Бджола та 
·шершень•, афоризми 

Предметні вміння та навички 
учнів 

Учасник (ця) ЗНО: 
аналізує літературний твір чи 
йоrо уривок; розрізшtє види і 
жанри усної творчості; розріз

няє і називає різновиди кален

дарно-обрядових пісень; ана
лізує зміст, образи, настрої 
суспільно-побутових і родин
но-побутових пісень; визна
-чає провідні мотиви історич

них пісень, характеризує об
рази героїв їх - історичних 

осіб; визначає тематику й ху
дожні особливості балад і 
дум, пісень Марусі Чурай; ви
діляє у фольклорних творах 
анафори, рефрени, постійні 
епітети, персоніфікацію, сим

воли, гіперболу, визна-Чає їх

ню художню роль. 

Учасник (ця) ЗНО: 
зиає основні теоретико-літе

ратурні поняття: 

• художній образ; 
•прототип; 

• тема, ідея, мотив художньо-
1'0 твору; 

• проблематика та конфлікт у 
художньому творі; 

• сюжет і композиція літера
турного твору; 

• позасюжетиі елементи; 
змє та в.міє визначати в літе· 

ратурному творі тропи: 

•епітет, 

• порівняння; 
•метафору, 
•алегорію, 

• rіперболу; 
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Назва 
розділу 

З. Літера
тура на

прикінці 

XVIII -
_напочатку 

ХІХ ст. 

4. Літера
тура ХХ ст. 
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Зміст літературного матеріалу 
(письменники, твори) 

Іван Котляревський 
-.Енеїда•, •Наталка Полтавка• 
r. Квітка-Основ•яненко 
•Марусю~ 
Тарас Шевченко 
•до Основ'яненка»-, «Катери
на~,., «Гайдамаки~,., •Кавказ•, 
•Сон (У всякого своя доля ... )•, 
«І мертвим, і живим, і нена
рожденним ... :Р, «Заповіт»--, 
«Мені однаково• 

Пантелеймон Куліш 
«Чорна рада• 
Марко Вовчок 
«Максим Гримач» 
Іван Нечуй"ЛевІЩЬкиJі 
<~Кайдашева сім'я• 
Панас Мирний 
«Хіба ревуть воли, як ясла пов
ні?» 
Іван Карпенко-Карий 
•Мартин Боруля~.> 
Іван Франко 
«.Гімн•, «Чого являєшся мені у 
сні? .. •, «Мойсей• 

Продовження табл. 

Предметні вміння та навички 
учнів 

• метонімію, 
• оксиморон; 
знає характерні риси бароко 

Учасник (ІVІ) ЗНО: 
знає основні теоретико-літе

ратурні поняття: 

• сентименталі.1м, ромаJfГИЗМ, 
реалізм, їхні ознаки; 

• епос, новела, оповідання, 
повість, роман, різновиди 

повісті та роману; 

• лірика, сонет, гімн, по

слання, поема, тематичні 

різновиди лірики; 

• драма, комедія, трагікоме
дія, власне драма, містерія, 

драма-феєрія; 

• види комічного: гумор, 

іронія, сатира, сарказм, гро

теск, бурлеск, травестія; 
визначає дво- і трискладові 

віршові розміри 

Михайло Коцюбинський Учасник (ця) ЗНО: 
•Тіні забутих предків•, •lnter- визначає місце і роль митця 
mezzo• в літературному процесі; 

Ольга Кобилянська. •Земля» зн.ає основні теоретико-літе-
Леся Українка. «Contra spern ратурні поняття: 
sperol»-, «Лісова пісня• • український модернізм і 
Василь Стефаник. «Камінний його особливості; 
хрест. • модерністські напрями 

Микола Вороний. «Блакитна та течії: імпресіонізм, нео
Панна• романтизм, експресіонізм; 
Олександр Олесь. «Чари ночі:», знає основні теоретико-лі
.о слово рідне! Орле скутий! .. » тературні поняn-я: 
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Назва 
розділу 

Зміст літературного матеріалу 

(nисьменники,твори) 

Володимир Винниченко 

•Момент• 
Павло Тичина. •О, панно Ін

но ... •, <~Арфами, арфами."•, 
,•Ви знаєте, як липа шелес-

тить ... • 
Максим Рильський 
•Молюсь і вірю. Вітер грає".• 
Микола Хвильовий 
«Я (Романтика)• 
Юрій Яновський. <~Подвійне 

КОЛО•, -«Шаланда в морі• 
Володимир Сосюра 
«Любіть Україну!• 
Валер' ян ШдмоГИJІьНИЙ 

<1Місто• 
Остап Вишня 
<~Моя автобіографію~, сСом~ 
Микола Куліш 

•Мина Мазайло• 
Богдан-Ігор Антонич 

«Різдво• 
Олександр Довженко 

"Україна в огні•, •Зачарована 
Десна• 
Андрій Малишко 
<1:Пісня про рушник• 

Василь Симоненко 

<1:Лебеді материнства• 
Олесь fончар. <~За мить щастя• 
fpиrip Тютюнник 
-«Три зозулі з поклоном• 
Василь Стус. -«Як добре те, що 
смерті не боюсь я•, <10 земле 
В'ІJ'ачена, явися! .. • 
Іван Драч 
«Балада про СОНЯШНИК• 
Ліна КосТенко 
•Страшні слова, коли вони 

мовчать•, -«Українське аль
фреско•, «Маруся Чурай• 

Продовження табл. 

Предметні вміння та навички 
учнів 

• поетичний синтаксис (ін
версія, тавтологія, антитеза, 

анафора, епіфора, парале
лізм); 
• риторичні звертання і запи-
тання; 

• алітерація, асонанс; 
• різновиди роману (роман у 
новелах, роман у віршах); 
• кіноповість;· 
•усмішка; 

уміб пояснювати поняття:-

• <1=розстріляне відродження•; 
" психологізм; 
• асоціативність 

• 
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Назва 
розділу 

5. Твори 
україн

ських 

письмен

ників-емі

грантів 

6. Сучас
ний літера

турний 

процес 

Зміст лtтературноrо матеріалу 
(письменники, твори) 

Іван Ііаrряний 
-«Тигролови• 
Євrен Маланюк 
-«Стилет чи стилос?1> 

Загальний оrляд, основні тен
денції. Літературні угрупо
вання (Бу-Ба-Бу, ~яова деге
нерація•, <!;Пропала грамота~., 

.~;ЛуГоСад• ). 
Творчість Ю. Андруховича, 
О. Забужко, І. Римарука. 
Утворення ЛУП (Асоціації 
українських письменників). 
Літераrура елітарна і масова. 
Постмодернізм як один із 

художніх напрямів мистецтва 

1990-х років, його риси. Сучас
ні часописи та альманахи 

Продоо:ження табл. 

Предметні вміння та навички 

учнів 

УчасНИІС (ця) ЗНО: 
орієнтується в основних 

тенденціях функціонування 

української літератури за 

кордоном і творчості україн

ських письменників-емігран

тів; знає особливості пригод
ницькоrо роману 

Учасник (ця) ЗНО: 
орієитується в основних тен

денціях розвитку сучасної лі

тератури; знає літераrурні уг

руповання 1980-1990-х ро
ків, найвизначніших пред

ставників літератури; визна

чає найхарактерніші ознаки 
постмодернізму 

Як готуватися до ЗНО з украінської літератури 

Як працювати з прозовими творами 

1. Удумливо прочитайте короткі відомості про письменника та йо
го твір. 

2. Прочитайте прозовий твір за хрестоматією! або за книжкою ін
шого жанру (звичайно ж, об'ємні за обсягом твори краще прочитати 
повністю, проте велику прозу - повісті, романи, п'єси - можна читати 

1 Для зручності пи можете використовувати <Українська література. Хрес
томатія: для підготовки до ЗНО• / Упорядк. О. М. Авраменка. - К.: Грамота, 
2012. (До хрестоматії ввійшли всі твори, передбачені чинною програмою ЗНО з 
української літератури, 6-11 класи). 
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і в скороченому вигляді, як це передбачено чинною програмою й шкіль
ною хрестоматією). 

З. Повторно прочитайте матеріал про письменника та його твір, ві
домості з історії чи теорії літератури за цим посібником (у разі потреби 
можеtе скористатися матеріалами книжок інших жанрів1 ). 

4. Виконайте тестові завдання. 
5. JІеревірте відповіді (їх уміщено в кінці посібника). · 
6. З'ясуйте допущені помилки. 
7. У разі потреби зробіть потрібні вам записи у відведеному для 

цього місці й доопрацюйте тему з учителем або самостійно. 

Як працювати з поетичними творами 

1. У думливо прочитайте короткі відомості про письменника і його 
твір за цим посібником. 

2. Прочитайте поетичний твір за хрестоматією або книжкою іншого 
жанру. Невеликі за обсягом ліричні твори (ліричний вірш, сонет, по
слання) чи невеликі ліро-епічні твори радимо прочитати щонайменше 
тричі: 

а) перший раз-для цілісного сприйняття художнього тексту (ради
мо за тлумачним словником з'ясувати лексичне значення невідомих вам 
слів, оскільки зміст поезії не буде належним чином осягнуто); 

б.) другий раз, щоб звернути увагу на будову твору (кількість строф, 
іх розміщення), художні засоби (яскраві тропи· й стилістичні фіrури), 
визначити віршовий розмір і тип римування; 

в) утретє прочитайте вірш виразно, бажано вголос, щоб відчути йо
го ритмомелодику. 

З. Повторно опрацюйте матеріал про письменника і його твір, відо
мості з історії чи теорії літератури (у разі потреби можете скористатися 
матеріалами книжок інших жанрів). 

4. Виконайте тестові завдання. 
5. Перевірте відповіді (їх уміщено в кінці посібника). 
6. З'ясуйте допущені помилки. У разі потреби зробіть потрібні вам 

записи у відведеному для цього місці й доопрацюйте тему з учителем 
або самостійно. 

7. Корисним видом роботи є виконання тестових завдань на визна
чення автора за поданим уривком з його твору. Тож радимо вам через 

певний проміжок часу (кілька тижнів чи місяців) виконати тестові зав
дання з рубрики .s:Повторення~ (у кінці кожного розділу). Уважно пере
читайте ще раз ті твори, які ви не визначили за поданими уривками. 

1 Список навчальних книжок для підrотовки до ЗНО з української літера
тури подано в кінці посібника. 
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. Як визначити віршовий розмір 

1. Прочитайте перший рядок вірша (чи якоїсь строфи) й визначте 
кількість логічних наголосів. Запам'ятайте: графічне слово (написане) 
й фонетичне слово (вимовлене) не завжди збігаються. У рядку Рі.дна 
мати моі, ти ночей не доспdла графічних слів сім, а фонетичних -
усього чотири. Отже, логічних наголосів у першому рядку «Лісні про 
рушник» А. Малишка чотири (як і фонетичних слів). 

2. Визначте кількість голосних звуків у рядку - у наведеному вище 
їх тринадцять, - отже, у схемі першого рядка умовних позначок (u - ) 
буде теж тринадцять. 

З. Позначте логічні наголоси над відповідними голосними звуками: 

Рі.дна мати моі, ти ночій не доспdла. 

4. Позначте ненаголошені склади дужкою (u), а наголошені - рис
кою ( - ). У схемі першого рядка має бути тринадцять позначок: чотири 
риски й дев'ять дужок (якщо ви через неуважність помилитесь у з'ясу
ванні кількості позначок, то правильно визначити віршовий розмір не 
зможете, тож виконуйте підрахунки уважно й не поспішаючи). 

u u-u u-u u-u u-u 

5. Уявно (або олівцем) поставте через кожні дві позначки верти
кальну риску. Якщо між вертикальними рисками утворились однакові 
комбінації позначок, то стопа в цьому вірші двоскладова (ямб або хо
рей)t. Якщо ж ні, то Проведіть вертикальні риски через кожні три по
значки - між вертикальними рисками мають повторюватись однакові 

комбінації трьох позначок, це - трискладові стопи (дактиль, амфібра
хій або анапест). У схемі першого рядка «Пісні про рушник» повторю
ється комбінація ~дві дужки - риска», отже, робимо висновок: віршо
вий розмір цієї пісні - анапест. 

u u - І u u- І u u- І u u- І u 

6. Радимо визначити віршовий розмір ще одного рядка цього твору, 
щоб остаточно переконатися в безпомилковості В<!.Шого висновку. 

7. Якщо комqінації позначок у рядку не повторюються, то віршовий 
розмір цього поетичного твору визначити неможливо (вірш може бути 
не силабо-тонічним, а силабічним або білим тощо). 

Двоскладові. стопи: 
а) ямб - двоскладова стопа з наголосом на другому складі 

( u~); 

І Якщо в схемі між вертикальними рисками трапляються дві дужки чи дві 
риски, то це Доцоміжні стопи (пірихій і спшщей), вони на віршовий розмір не 

впливають. 
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б) хорей - двоскладова стопа з наголосом на першому складі 
(..:.. u). 

Трискладові стопи: 
а) дактиль - трискладова стопа з наголосом на першому складі 

(~ u u); 
б) амФf:брахій - трискладова стопа з наmлосом на другому складі 

( U...!..,І,..J); 

в) анапесm - трискладова стопа з наголосом на третьому складі 
( u u..:.. ). 
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9клас 

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ 

Слово фольклор походить з англіііськuі мови, у якій має такі значен
ня: народне слово, народна .мудрість, народні знання. Усна народна твор
чість (фольклор)- це різножанрові твори, що виникають у певному се

редовищі, передаються з уст в уста із сивої давнини, зазнаючи певних 

змін, мають ритуально-магічне, обрядове, естетичне, розважальне, ви
ховне значення. 

Календарно·обрядові пісні 

Календарно-обрядові пісні виникли ще в первісному суспільстві, їх 
виконували (виконують) під час обрядів. Більшість обрядів і обрядових 
пісень пов'язана з календарем. у різні пори року виконували певні об
ряди й. відповідні їм пісні, тому й розрізняють пісні літнього циклу (ру
сальні, купальські, жниварські), зимового циклу (колядки, щедрівки) і 
весняного (веснянки). 

Зимовий цикл. Колядки виконують під час обряду колядування на 
Різдвяні свята, а щедрівки - у щедрий вечір, під Новий рік. Гурти моло
ді обходили домівки, іноді з -«Козою• (один із щедрувальників у вивер
нутому кожусі і з дерев'яною головою кози), величали піснями господа
рів, бажаючи їм усіляких щедрот і достатку, а за це, жартуючи, просили 
винагороду. 

ВєСНJІІUІй цикл. Веснянки виконували під час весняних обрядів. 
Це - закличні пісні, вони мали закликати весну і добрий врожай. До 
найвідоміших веснянок належать такі: .~:Ой весна, весна - днем красна», 
•А ми просо сіяли, сіяли», •Подоляночка». 

Літній цикл. Русальні пісні дуже давні за походженням, їх викону
вали під час •русального тижня», наприкінці травня - на початку червня, 
коли починало колоситися жито. Наші пращури хотіли забезпечити 1щ
сокий урожай і вплинути на міфічних русалок, аби вони не шкодили по
сівам, умилостивити їх, щоб не ловили й не залоскочували дівчат і хлоп
ців. Купальські пісні вИконували в ніч перед святом Івана Купала 
(7 липня): хлопці й дівчата збиралися біля вогнищ, стрибали через них, 
співали, влаtІІТовували ігри, дівчата пускали вінки на воду й дивилися, 
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куди вони попливуть, - звідти й прийде суджений, топили в річці чи 
спалювали на вогнищі опудало Купали, щоб забезпеЧ!f1И добриj:і уро
жай на майбутній рік. Жниварські пісні - обрядові величальні пісні, які 
виконували під час жнив. День їх закінчення перетворювався на свято 
завершення польових робіт зі збирання врожаю. Воно проходило радіс
но й урочисто, супроводжувалося цікавими дійствами й піснями. Жен
ці висловлі(>вали побажання доброго врожаю в наступному році, дяку
вали ниві за вnnжай. ' t'' 

Суспільно-побутові пісні 

У соціально-побутових піснях відтворено життя наших пращурів, 
яке через різні обставини примушувало українців заради миру, спокою 
й добробуту своїх родин залишати домівку та йти в козацькі походи, чу
макувати, а то й не зі своєї волі відбувати солдатчину чи жити в кріпац
тві. Ці пісні Поділяють на козацькі, кріпацькі, -чумацькі, бурлацькі, рек
рутські та солдатські, наймитські й заробітчанські. 

Козацькі пісиі найтісніше пов'язані з історією нашого народу. У них 
оспівано героїзм захисників рідної землі, їхню.готовність пожертвувати 
родинним затишком і навіть жипям. Саме в козацьких піснях найвід
чутнішим є мотиви прощання з родиною та героїчної загибелі козака. 
Надзвичайно романтично відтворено картину проводів Війська Запо
розького в пісні •Ой на горі да женці жнуть;..: хвилюються дозрілі жи
та, женці жнуть пшеницю, а коли розіпrули натомлені спини, помічають 

неподалік Військо Запорозьке; ось упізнаваний усіма ще молодий Доро
шенко, а ось і бувалий Сагайдачний з його постійними супутниками -
тютюном і л:tолькою. У піснях цього циклу передусім зображено емоції 
героя, а не самі вчинки (їх здебільшого відтворено в історичних піснях). 
Тужливий настрій самотнього, безталанного козака, йою заrnбель тонко 
передано в пісні •Стоїть явір над водою»" 

Материн розпач і біль емоційно відтворено в козацькій пісні •Гомін, 
гомін по діброві•. Ця пісня оригінальна тим, що побудована на діалозі 
матері, яка не хоче відпускати сина на вірну смерть, і сина, який намага
ється заспокоїти неньку. На перший погляд, слова матері видаються 
прокльонами, але це лише на перший погляд, насправді ж - мати своїми 
емоційними й зболеними словами застерігає сина, аби той передумав і не 
йшов у козацький похід.··Зворушливою є остання частина пісні, де мати 
виявляє всю свою лагідність до сина, ця сцена родинна, а значить, тепла 

й лагідна: «Вернись, сину, додомоньку, /Змию, зчешу 1оловоньку / Та по
стелю посте.леньку ». 

Розквіт чумацтва в Україні припадає на XVIII - початок ХІХ ст., хоча 
відомий з XV ст. Чумаки здебільшого торrували сіллю та рибою, яку при
возили волами з береrів Азовського й Чорного морів та з Дону. Чумацьке 
життя в дорозі, напади rрабіжників на чумаків, розлука з родиною, смерть 
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чумака в дорозі відображено в піснях цього циклу. У чум,ацьЮJХ піснях час
то розповідається й про причини, які змушували селян чума.кувати: 

Ой тим же .я чумакую, 
Що так мені лучче жити: 

На панщину ие ходити, 
Подушного не платити. 

Не завжди надії чумака справджувалися: він повертався з Дону ли

ше з батіжком в рукі:іх («Над річкою бережком>)-), а то й не повертався 
взагалі ( сОй у полі та криниченька•). 

Кріпацькі пісні зображають тяжке підневільне життя селян, протест 
проти приниження людської гі;щості й безправ'я. У рекрутських і сол
датських піснях звучить туга за домівкою, ріднею, як і в чумацьких, вод
ночас і прокльони на адресу панів, які насильно віддали в солдати укра

їнських хлопців-кріпаків. Бурлацькі пісні теж сповнені тугою за рідним 

краєм, родиною; у них передано важку працю бурлаки й зневажливе 
ставлення ·хазяїна до нього. 

До бурлацьких пісень тематично близькі наймитські й заробітчан
ські. У них теж ідеться про долю наймита, якого хазяї зневажають, го

нять після тяжкої роботи в полі ще й носити воду, пасти худобу, а буває 
й віддають наймита в солдати замість свого сина. 

Історичні пісні 

Історичні пісні відтворюють справжні історичні події, зображують 
конкретних історичних осіб, найголовнішу рису народних героїв - го
товність іти на самопожертву заради рідної землі (у козацьких піснях -
вони належать не до історичних, а до соціально-побутових - переважає 
побутова ситуація, а не історична подія: проводи козаків у похід, опла~ 
кування померлого козака тощо). Для історичних пісень характерним 
був гуртовий багатоголосий спів. Історичні пісні - це народні ліро
епічні твори про важливі історичні події та конкретних історичних осіб. 

Тематика пісень різноманітна: вона пов'язана з основними історич
ними подіями, війнами, повстаннями, виступами народу проти загарб
ників. Найдавніші з історичних пісень змальовують важкий період в іс
торії українського народу - звитяжну боротьбу козаків із турецько-та
тарськими ордами, страхітливі спустошення й насильства. До найвідо

міших історичних пісень належать «Зажурилась Україна•, «Чи не той 

то хміль".•, «Ой Морозе, Морозенку•. 
У пісні «Ой Морозе, Морозенку• йдеться про героїчну боротьбу й 

загибель полковника Морозенка в бою з татарами. Учені вважають, що 
Станіслав Морозенко - військово-політичний діяч часів Хмельниччи
ни, за походженням з галицько-подільського шляхетського роду. Він 

навчався в Краківсь.кому університеті, був полковником реєстрового 
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козацького війська, організатором військових дій на Поділлі. Морозен
ко брав участь у битві під Пилявцями, керував кіннотою у війську 
Б. Хмельницького під Збаражем, де 1649 року героїчно загинув у бою. 
Опоетизованого Морозенка вважають узагальненим образом україн
ського козака, хороброго й відважного воїна, який увібрав у себе най
кращі риси козаків-патріотів, котрі мужньо й самовіддано боролися 
проти 1'урецько-татарських орд-завойовників, проти польсько-шляхет
ського гніту. Народ підніс його образ ДО рівня епічного героя. 

За основу пісні -tЧи не той то хміль ... -. узято одну з найвизначні
ших подій Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельниць
кого - перша збройна пере~9га козаків над поляками під Жовтими Во
дами в травні 1648 р. Ця пісня виконувала важливу роль у тодішній 
Україні - плекала в народі повагу до свого ватажка Б. Хмельницького. 
За допомогою діалогу створюється відчутгя безпосередньої близькості 
до ватажка. Твір рясніє традиційними для фольклорних творів тавтоло
гією, паралелізмами, порівняннями й постійними епітетами. 

Народні балади 

Балада - віршований ліро-епічний твір к:азково-фантастичного, 
легендарно-історичного чи героїчного змісту з драматично напруженим 
сюжетом і співчутливо-сумним звучанням. Баладі властиві такі ознаки: 
невелика кількість персонажів; незвичайність і загадковість подій; гост
рота, а часто й трагічність у розв'язанні конфлікту; похмурий колорит; 
ліризм, наявність казкових чи фантастичних елементів. 

Як у народних, так і в літературних баладах часто використовується 
прийом метаморфози, в основі якого - перетворення людини на рос
лину чи тварину. До найвідоміших належать балади «Бондарівна~, 
«Лимерівна•, «Ой не ходи, Грицю, та й.на ~ечорниці», «Козака несутм, 
«Ой чиє ж то жито, чиї ж то покоси•. 

Балада ..,Бондарівна" виникла в середині XVIII ст., відобразивши 
один із типових житгєвих випадків доби свавільного панування поль
ської шляхти на Правобережній Україні. Це історична балада. Про її над
звичайну популярність свідчить той факт, що вона відома в ста сімдеся
ти п'яти варіантах. У чому ж секрет її популярності? Автор-народ поєд
нав у цьому творі гострий драматизм баладного сюжету соціального за
барвлення із глибокою симпатією до сміливої і гордої героїні Бшщ9-рів
ни. Образів-персонажів у баладі небагато: Бондарівна, пан Каньовський, 
старий Бондар, селяни - «добрі люди•, жовніри. Головним є образ Бон
дарівни - молодої вромивої українки. У вирішальній ситуації дівчина 
виявляє себе як горр:а, вольова натура, здатна на самопожертву, але ве
похитна. П ривабливість особи Бондарівни й високий трагізм балади 
rрунтується саме на ідеальній цнотливості української дівчини, що ви
стояла перед пропозиціями й погрозами розбещеного пана Каньовського. 
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Епізодична постать ба't'ька дівчини, старого Бондар~. уособлює в собі не 
лише батьківський біль за втраченою дочкою, а й виражає народне став
лення до події та її учасників. 

Думи 

Дума - ne великий віршований народний ліро-епічний твір геро
їчного або соціально-побутового змісту, який виконується речитати
вом - n:роrяжни:м мелQдійним проказуванням - у супроводі кобзи, 
бандури чи ліри. Дума має оригінальну художню форму: не ділиться 
яа сtрофи, а її різноскладові рядки уп~орюють періоди й об'єднані 
найчастіше дієслівною римою. Думи виконували мандрівні співці
музики: кобзарі, бандуристи, лірники -- у Центральній і Лівобереж
ній Україні. 

За обсягом думи більші від історичних пісень, і на відміну від ба
лад та епосу інших народів у їхньому змісті немає нічого фантастич
ноrо. Як правило, у структурі думи є три частини: заспів, або зачин 
(«заплачка», як називали кобзарі), основна розповідь, закінчення 
( «славословіє» ). 

У найдавніших думах, присвячених турецько-татарським війнам із 
козаками, переважають страдницькі плачі невольників, неймовір~а туга 
за рідною землею. Сюжети дум про боротьбу проти турецько-татар
ських нападників і польської шляхти стали важливими історичними 
джерелами, створеними кобзарями - безпосередніми учасниками по
дій - під час походів або після них. Героями дум були улюблені в наро
ді історичні постаті: Самійло Кішка, Байда, Богдан Хмельницький, Пет-

. ро Сагайдачний, Петро Дорошенко, Іван Богун ... 
Найвідоміша козацька дума •МЩJуся Богуславка• розповідає істо

рію, як дівчина звільняє групу українських козаків, котрі перебували в 
полоні протягом 30 років, і не тікає з ними, а залишається, оскільки не-

. воля стала єдиним способом житrя, до якого вона звикла. Маруся Богу
славка - легендарна українська героїня - символізує тих полонянок, які 
змушені бу ли покинути У країну, -«потурчитися, побусурменитися», але 
все ще мали незбориме почуття любові до рідної землі. 

Дума •Буря на Чорному морі• має простий сюжет на тему тради
ційних народних моральних норм, християнської моралі. У заспіві яс
ний сокіл, що навіює співчутливий настрій, жалібно квилить, сидячи 
на білому каме1Іі й поглядаючи на море. На початку зображено лихе 
знамення - затемнення сонця: «Половина місяця у тьму уступwю». Ге
роїв твору - братів - покарано за rріхи, які вони вчинили вдома: не 
взяли батьківського благословення, не шанували брата й сестру, не 
хрестилися, не скидали шапок, ідучи повз церкву, старим людям грубі
янили тощо. Дума прославляє сімейно-родинні зв'язки, які наділені 

346 



Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

тут майже містичною силою, цРQпагує ідею святості сімейних родин

них взаємин. 

Шені Марусі Чурай 

Марусі Чурай приписують авторство таких українських перлин, як: 
«Засвіт встали козаченьки•, «Віють вітри, віють буйні:Р, -«Ой не ходи, 
Грицю, та на вечорниці~,., «Грицю, Грицю, до роботи• та ін. li пісні най
частіше пов'язані з власним життям, тому житrєпис Марусі Чурай скла
дено за її ж творами та на основі переказів, легенд, усних спогадів сучас

ників, записи яких не збереглися. Маруся Чурай народилася в Полтаві 
в сім'ї хороброго й чесного козака Гордія Чурая, якого стратили поляки 
після поразки в битві під Кумейками 1637 р. проти гетьмана Потоцько
го. Дівчина мала чудовий голос і сама складала пісні. · 

У пісні •Віють вітри, віють буйні• передано почуття самотньої 
дівчини, яка поріВНЮ€ себе з билинкою в полі, що росте на піску - без 
роси й на спеці. Вона стр~ає в розлуці з «милим-чорнобривим~. Гли
боким ліризмом сповнені рядки з художнім паралелізмом («дерева 
гнуться• - «сльози не ллються•), з них починається твір, а фінал емо

ційно підсилюють риторичні звертання й оклики («Де ти, мwtий, чор

нобривий? Де ти? Озовися!»). Пісня має струнку будову, надзвичайно 
мелодійна. Іван Котляревський використав її як вступну арію Наталки 
Полтавки в однойменній опері. 

Пісня -.Засвіт встали коза..еньки" побудована у формі діалогу 
між матір'ю і козаком, який вирушає в дорогу захищати рідний край. 
Він вимушений покинути рідну матір і кохану дівчину, тож просить 

свою неньку прихистити в себе дівчину Марусю, як свою дитину, якщо 
не повернеться з бою. Підсилюють ліризм пісні зменшувально-пестливі 
суфікси, звертання й постійні епітети. 

Теорія літератури 

Епітет - художнє означення: пишний сад, золоті руки. Постійні 
епітети (фольклорні): сизий орел, червона КШtина, битий шлях. 

Порівняння - художній вислів, у' якому один предмет чи явище зі-
ставляється з іншим, чимось на нього подібним: 

Максим козак Залізняк, 
Козак З Запорожжя, 
Як поїхав иа Вкраїну, 

Як пишная рожа! 

Метонімія - один. із тропів: поетичний вислів, у якому одна назва 

замінюється іншою, що перебуває з нею в якомусь зв'язку: читати 
Франка - читати твори Франка; Харків вітав переможців - люди, які 
Мешкають у Харкові, вітали переможців. 
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Парале.лізм - паралельне зображення явищ із різних сфер життя, 
показ одних явищ на фоні інших, зіставлення їх переважно за ознакою дії: 

Розвивайся й ти, суХІJй дубе, -
Завтра мороз буде; 
Убирайся, молодий козаче, -
Завтра поход буде. 

· (Нар. пісня •Ой у лузі та і при березі•) 

1. Прочитайте рядки. 

ОО козак до ружиии, 
Бурлака до дрюка: 
Оце ж тобі, вражий турчин, 
З душею розлука! 

Це уривок з 
А історичної пісні 
Б соціально-побутової пісні 
В балади 
r думи 
Д календарно-обрядової пісні 

2. Прочитайте рядки. 

Ой пущу віночок 
На биструю воду. 
На щастя, на долю, 
На МШlОЮ вроду. 

Це уривок із 

А веснянки 
Б колядки 
В щедрівки 

r .купальської пісні 
Д жниварської пісні 

3. До козацьких пісень належить твір 

А •Зажурилась Україна» 
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Б '*Чи не той то хміль ... » 
В ~ой Морозе, Морозенку» 
Г ~ой на горі да женці жнуть» 
Д ~за Сибіром сонце сходить» 
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4. Дума я1<;· фольклорний жанр має такі ознющ: 

А виконання речитативом, ліро-епічний твір переважно 
героїчного змісту 

Б виконання під супровід кобзи чи ліри, наявність 
фантастичних елементів 

В ліRичний твір, поділ тексту на три частини, 
Н<lj{ВНість казкових елементів 

г розrіовідь від першої особи, виконання речитативом, 
епічний твір 

Д виконання під час обряду, діалогічна форма, 
драматизм 

5. Незвичайність і загадковість подій, трагічність у розв'язанні кон
флікту, похмурий колорит, метаморфози, діалог, фантастичні елемен
ти ~ це жанрові ознаки 

А історичної пісні 
Б тціально-побутової пісні 
В календарно-обрядової пісні 
г думи 

Д бала,.'~:и 

6. Водіння «кози» супроводжує календарно-обрядову пісню 

А купальську 
Б жниварську 
В веснянку 
г колядку 
Д щедрівку 

7. Прочитайте рядки з народної пісні. 

Чи не той то хміль, 
Що кол.о тичин в'ється? 
Ой той то Хмельницький, 
Що з ляхами б'ється. 

В уривку використано 

А персоніфікацію 
Б паралелізм 
В анафору 
Г метонімію 
Д оксиморон 
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8. Величають піснями господарів, а за це в жартівливій формі просять 
винагороду в 

А колядках 
Б веснянках 
В русальних піснях 
r купальських піснях 
Д жниварських піснях 

9. Марусі Чурай приписують авторство народної пісні 

А ~Чи не той то хміль".:11-
Б •Зажурилась Україна~-
8 -«Засвіт встали козаченьки~> 
Г -«Ой Морозе, Морозенку» 
Д ~ой весна, весна~ днем красна:~> 

10. До найдавніших фольклорних творів належать 

А історичні пісні 
Б соціально-побутові пісні 
В календарно-обрядові пісні 
r балади 
д думи 

11. У становіть відповідність. 
Художній засіб 

1 паралелізм 
2 метонімія 
3 анафора 
4 риторичне 

запитання 

А Б в г д 

1 
2 
з 

4 
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П рик.лад 

А Нехай тебе турки уб'ють, 
Нехай тебе огні спалять, 
Нехай тебе звірі з'їдять, 
Нехай тебе води втоrtмlть. 

Б Стоїть явір над водою, в воду поХWlився; 
На козака пригодонька - козак зажурився. 

В Зібрав собі славних хлопців, -
Що ж кому до того? 
Засідаєм при дорозі 
Ждать подорожнього. 

Г Зажурwшсь Україна, 
Бо нічим прожити, 
Витоптала орда кіньми 
Маленькії діти. 

Д Мені з жінкою не возиться; 
А тютюн да люлька 
Козаку в дорозі 
Знадобиться! 
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12. Установіть відповідність. 
Назва твору 

1 -е:Ой на горі да женці жнуть• 
2 «Зажурилась У країна• 
3 •Чи не той то хміль".• 
4 •Ой там у полі 

кринич~Щ!>Ка".• ,, 
А Б в г д 

1 
2 
з 

4 

Мотив 

А уславлення людей праці 
Б захист оборонцями 

рідної сторони 

В перемога козаків над 
польською шляхтою 

Г сум за померлим чумаком 
Д спустошення У країни 

турецько-татарськими 

нападниками 
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ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

•слово про похід Ігорів" (кінець ХІІ ст.) 

Літературний рід: .лі ро-епос. 
Жанр: героїчна поема (на думку деяких літературознавців - по

вість, літописна повість). 
Тема: зображення невдалого походу новгород-сіверського князя Іго

ря на половців 1185 р. 
Головна ідея: заклик руських князів до єднання для спільної бороть

би проти зовнішніх ворогів. 
Головні герої: князі Ігор, Святослав і Всеволод; Ярославна (дружина 

Ігоря); половці Овлур, Гзак і Кончак. 
Сюжет. Автор твору (ліричний герой) переймається, як розповісти 

про похід новгород-сіверського князя Ігоря на половців, - так, як це ро
бив славетний співець Боян, чи по-сучасному? Ігор повів своїх хороб
рих воїнів за землю Руську. Він чекає свого брата Всеволода, коні якого 
вже стоять під Курськом, а вправні воїни чекають для себе честі, для 
князя - слави. Ігор, глянувши на сонце й побачивши, що воно тьмою 
всіх його воїнів прикрило, сказав своїй дружині, що хоче або загинути в 
бою, або ж напитися шоломом із Дону. 

Ранком у п'ятницю дружина Ігоря перемогла, забрала в половців кош
товності, одяг. Наступного дня зорі стали червоними, а хмари - чорними, 
вони хочуть прикрJ.mІ чотири сонця (мається на ува."іі чотири князі) на 
річці Каялі, що біля Дону Великого. Недалеко вже земля Руська. 

Увесь день земля гуде, ріки мутно течуть, князь Всеволод стоїть в 
обороні, але падають його стяги. Ігореві стало шкода брата, тож він за
вертає свою дружину на поміч. Три дні тривав бій, третього дня під по
лудень упали стяги Ігореві. Навіть природа засмутилася: трави й дерева 
з жалощів нахилилися. 

Між князями почалися чвари, вороги ж тим часом прийшли з пере
могою на Руську землю. Князь Ігор потрапив у полон. Батько Ігоря, ве
ликий київський князь Святослав, бачив у Києві -«мутен сон»- (темний, 
поганий сон). Бояри сказали йому, що військо Ігоря полягло, а Всеволод 
загинув, самого ж Ігоря взято в полон. Тоді київський князь Святослав 
зронив «золоте слово, зо слізьми змішане»: зарано братн вирушили на по
ловців, шукаючи собі слави. Однією з причин поразки є те, що колишні 
князі більше дбали про славу й багатство, а менше про рідну землю. 

Далі читач переноситься до Путивля, у якому на забралі плаче дру
жина Ігоря, Ярославна. Вона просить допомоrn й захисту у вітра, Дніп
ра, СОНЦЯ. 

Полонений Ігор думає про втечу. Половець Овлур допомагає йому. 
Ігор тікає з полону. Київ радо зустрічає Ігоря, він спускається по Бори
чевім узвозі до церкви святої Богородиці Пирогощої. 
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Літературознавці про твір 
Irop. Головний персонаж твору - Ігор. Це руськиЙ' князь, який 

любить свою батьківщину й без вагань готовий відДати за неї житrя. 
Ігор Святославич - чесний і відкритий, гордий і відважний. Це лицар, 
який зневажає смерть, а полон для нього - найбільша ганьба: -«Луч-че 
ж бо потятим бути, - говорить він, - аніж полоненим."» Вислів цей 
став крил~тим. Надзвичайну мужність і рішучість Ігоря засвідчує не 
лише його 'оо)Jедінка в бою, а й нехтува~ня лиховісними віщуваннями 
природи. Хто'інший у ті часи зважився б вирушити в похід після 
страшного знаку -- затемнення сонця? А Ігор вирушає! Хоробрість 
Ігоря не раз відзначають також Всеволод і Святослав, називаючи його 
сміливим соколом. 

У сі ці властивості викликають симпатію до князя. Разом із тим ми 
засуджуємо Ігоря за необачність, недалекоглядність і славолюбство. Він 
надміру запальний, тому неспроможний тверезо оцінити ситуацію. Йо
го поспішність призвела до трагедії: дружина повністю розгромлена, ти

сячі жінок стали вдовами, тисячі дітей - сиротами, князі пересіли «із 
сідла золотою та в сідло невольниче$>, а головне - відкрилися навстіж 
ворота для нових спустошливих нападів половецьких орд. 

Святослав. Відповідно до ідейного змісту твору, автор називає Свя
тослава великим, грізним київським князем. Як видатного полководця, 
його вихваляють ~німці і венеціанці, греки і морава». Святослав зображе
ний піклувальником про долю рідної землі: спустошення Русі через кня
зівські міжусобиці та напади кочівників відгукуються в серці болем. Та й 
хіба можна бути байдужим, коли узбережжя рік -«засіяні кістками русь
ких синів»? 

Святослав - видатний державний діяч, справжній патріот і шляхет
на людина. Картаючи Ігоря й Всеволода за свавілля, що призвело до но
вого лиха, він звертається із закликом до інших князів помститися «за 

землю Руськую, за рани Ігореві, сміливою Святославича». Цим він хоче 
об'єднати всіх князів, щоб зміцнити Київську державу, зробити її могут
ньою і незборимою. Автор -«Слова ... ~ оспівує мудрість і хоробрість Свя
тослава, адже великий князь київський не лише об'єднав руські землі, 
а й успішно переміг половців. 

Ярославна. Дізнавшись про поразку русичів, поранення й полон чо
ловіка, Ярославна ладна на край світу Полинути до милого її серцю му
жа-друга, щоб обтерти криваві рани на його дужому тілі". 

Зауважимо: у невтішному горі Ярославна благає сили природи 
зменшити муки не лише свого мужа, вона вболіває й за інших воїнів
русичів. Як це благородно! Отже, Ярославна не лише вірна дружина, а й 
свідома громадянка своєї держави, полум'яна патріотка, що виступає 
від імені ~жон руських». Гуманна княгиня - заступниця всіх воїнів 
Київської Русі. І саме ця людяність і сила почуттів, краса вірності в ко
ханні возвеличують її в наших очах (Б. Степанишин). 
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Теорія літератури 

За способом зображення життя художні твори поділяють на три лі
терат1JрНі роdи - лірику, епос і драм1J. Твори кожного літературного · 
роду бувають ріЗних жанрів. 

У ліричних. творах автор передає почуття, переживання, думки, 
настрої людей, викликані певними життєвими обставинами. Ліричні 
твори переважно віршовані, вони не ма1,0ть сюжету.· 

Види лірики: інтимна (особнста), пейзажна, громадянська, патріо
тична, фlлософська (також виокремлюють політичну й медитативну). 

Жанри ліричних творів: ліричний вірш, пісня, елегія, ідилія, гімн, 
епіграма та ін. 

В епі1'них творах письменник в описово-розповідній формі зобра
жує події, людей і їхні вчинки. Епічні твори здебільшого прозові за фор
мою й обов'язково мають сюжет. 

Жанри. епічних творів: оповідання, новела, повість, роман, казка та ін. 
Твори, що поєднують ознаки лірики й епосу, називають ліро-епічними. 
Жанри ліро-епічних творів: байка, поема, балада, дума, історична 

пісня та ін. 

Драма77ШЧні твори призначені для постановки на сцені, у них житrя й 
характери показано через діалоru й монологи дійових осіб; ці тоори харак
теризуються єдністю місця, часу й дії. За формою вони бувають як прозові, 
так і віршовані. За основу сюжету драматичного твору взято конфлікт. 

Жан.ри драматичних творів: власне драма, трагедія, комедія, трагі
комедія, водевіль. 

Літопис •Повість минулих літ• 1 

Жанр: літопис. 
Про твір: 4Повіст~ минулих літ• - це перший літопис, який дійшов 

до нас, його ще називають «Початковим літописом»-. До речі, саме він 
проливає світло на історію нашого народу від найдавніших часів і до 
днів життя Нестора Літописця - автора цього твору. 

Літопис розповідає про початок української держави, ПJЮ перших на
ших князів. Цікавою є легенда ПJЮ заснування Києва: апостол Андрій Пер
возваний під час подоJЮжі по Дні11ру пророкував, що на прибережних па
горбах пщ,їане місто: «Бачите ви гори сі? Так от, на сих горах возсіяє бла
годать Божа, і буде город великий, і церков багато воздвигне Бог•. Доклад
но автор розповідає ПJЮ походи київських князів, про Олега та його похід 
на столицю Візантії Царrі>род (сучасний Стамбул), на воротах якого він 
повісив свій щит на знак перемоrn. Одним із найвідоміших фрагментів 
«Повісті минулих літ•, який пізніше ліг в основу сюжетів багатьох літера
турних tворів, є розповіДь про войовничого Святослава, який не знав страху 

1 Автором літопису 1'Повість минулих літ» вважають Нестора Літописця 
(близько 1055-1113), ченця Києво-Печерської лаври. 

354 



Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

й ніколи не відступав перед ворогом. Його вислів «Іду на Ви!• став афо
ризмом, ці слова князь відкрито промовляв, коли мав намір боротися з во
рогом. Відомим також став вислів Святослава, який він виголосив перед 
нерівним боєм зі стотисячним грецьким військом: «Не осоромимо землі 
Руської, ляжемо туг кіетьми: мертві бо сорому не мають, а якщо побіжимо, 
то сором матимемо; станемо ж кріпко, я перед вами піду; якщо моя галова 

ляже, то д~те самі про себе~.>. З-поміж найвідоміших сюжетів літопису 
такі: про загйбе;rь Ігоря, про помсту княгині Ольги древлянам, про вбивс
тво Бориса й Гліба їхнім братом Святополком. 

Захоплення героїчним минулим Київської Русі й глибокий сум із 
приводу княжих міжусобиць і лиха, заподіщюго ординцями, - провідні 
мотиви літопису. 

Оригінал «Првісті минулих літ• не зберігся, текст літопису дійшов 
до нас у двох списках~ - Лаврентіївському2 та Іпатіївськомуз. 

«Повість минулих літ• - це не лише своєрідний підручник історії, 
а й скарбниця поетичних й епічних сказань, байок, оповідань. Оповідь у 
літописі ведеться то спокійним, то драматичним тоном, який іноді пере

ривається надзвичайно емоційними сплесками. У мові літопису чимало 

порівнянь (стріли летять, як дощ; князь Святослав ходив легко, як 
барс), стійких сполук слів (втирати сльози, зломити спис), народних 
приказок (смерть спільна всім, мертві сорому не мають). Мова твору 
жива, образна, поетична, хоча й неоднорідна: у текстах наявні й старо
слов'янізми, й нороднорозмовні елементи. 

За зразками «Повісті мину лих літ• складалися Київський (про події ХІІ 
століття) та Галицько-Волинський літописи (про подіі ХІІІ століття). У су
купності три літописи називають ~Літописом руським• - великою книгою 

про події часів Київсьи:ої Русі у світовому контексті до ХІІІ століття. · 

Теорія літератури 

Найдавнішими пам'ятками ориrінальної світської літератури Київ
ської Русі є літш;иси. Літопис - це хронологічний опис важливих істо
ричних подій у часи Київської Русі й козацтва. Очевидцем подій був 
сам автор, також він міг про них дізнатися з письмових джерел, почути 

від когось. Розповідь у літописі, як правило, починалася словами «В лі
то ... ~--: саме від цих слів жанр і дістав свою назву. 

1 Список - рукописна копія чого-небудь. 
2 Лаврентіівський - ця назва походить під імені ченця Лаврентія, який 

1337 року переписав «Повість минулих лін за дорученням суздальсько-ниже
rородськоrо князя. 

3 Іпатіївський (Іпатський.) - ця назва походить від Іпатськоrо монастиря, 
що біля міста Костроми (нині - Російська Федерація), де було знайдено список 

«Повісті минулих лін. 

355 



Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА 
(1722-1794) 

Народився вс. Чорнухах, що на Полтавщині, у сім'ї малоземельного 
козака, помер у с. Іванівці, що на Харківщині. 

Письменник, філософ. 
Найвідоміші твори: пісня «Всякому мі_сту - звичай і права ... • (збірка 

«Сад божественних пісенм ); байка «Бджола та Шершенм (збірка 
•БаіЦси харківські•); філософські трактати (~Вступні двері до християн
сько! добронравності• ). 

Вірш •De libertate• 1 

· Літературний рі,д: лірика. 
Жанр: ліричний вірш. 
Вид лірики: патріотична. 
Провідні мотиви: воля ·- найбільше багатство, уславлення Б. Хмель-

ницького. 

Віршовий розмір: дактиль. 
Тип римування: суміжне. 
Про твір: для ліричного героя воля - найбільше багатство. Григорій 

Сковорода переймався долею селян, які за кріпацтва були віщщні поміщи
кам у довічне рабство, тому проблема свободи в закріпаченій Україні була 
по-особливому актуальна. Ліричний геrюй, розмірковуючи над питанням, 
що таке свобода, заперечує порівняння цього людського блага із золотом: 
•зрівнявши все злото, пrюти свободи воно лиш - болото•. В останніх двох 
рядках він згадує і славить Богдана Хмельницького як символ вольності -
у другій половині XVII століття ще живими були в народній пам'яті бої за 
визволення з-під національного й соціального mоблення. 

Теорія літерат.11ри 

Афоризм - яка-небудь узагальнена думка, висловлена стисло в ду-
же виразній формі. . 

Сковорода у своїй творчості має багато афоризмів, якими слід керува
тися кожній людині, не залежно від віри, віку, стаrі чи національності; ці 
короткі влучні оригінальні вислови містять глибоку й узагальнену думку: 
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Не все те отрута, що неприємне на смак. 
Бери вершину і мати.меш середину. 
З усіх утрат втрата часу найтяжча. 
ВИЗШJчай смак не по шкаралупі, а по ядру. 
Тоді лише пізнається цінність часу, коли він утрш1,ений. 
Не за обличчя судіть, а за серце. 

1 ~De libertate» - у перекладі: про свободу. 
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Пісня -.Всякому місту - звичай і права".• 

Літературний рід: лірика. 
Жанр: ліричний вірш, що став народною піснею (філософсько-сати

ричний). 
Вид ліршш: громадянська (філософська). 
Провідні мотиви: викриття суспільних вад; щасливий той, хто має 

чисте сумлh~.ІfЯ .. 
Віршовий рьзмір: дактиль. 
Тип римування: суміжне. 

Про твір: у пісні «Всякому місту - звичай і права ... !> автор ставить в 
, один ряд і засуджує здирників і бюрократів, розпусників і пияків, леда
рів і піДлабузників. Ліричний герой вірша думає не про маєтки й чини, 
а про те, щоб мати чисту совість, жити мудро й померти з ясним розу
мом. Перемогти смерть здатна лише людина з чистою совістю й помис

лами, перед смертю всі рівні - і мужик, і цар. · 
Кожна шестирядкова строфа побудована на антитезі: у перших чоти

рьох рядках автор указує на суспільні вади, а останніми двома проти

ставляє недолікам суспільного життя ідеал чистої совісті й ясного розу

му. Останній рядок кожної строфи, крім завершальної, є рефреном, 

у якому сконденсований неснокій митця: «Лиш одне непокоїть мій ум>,>. 
Проблеми, порушені у творі, були злободенними в той час, а отже, 

і близькими прпстолюду, тому вірш «Всякому міСІу - звичай і права ... !> за
жив великої популярності, ставши народною піснею: відомі понад п'ятдесят 

їі варіантів (а це одна з о.:шак фольклорного твору). Іван Котляревський одm1 
із наріанrів цієї пісні використав як арію возного в п'єсі «Наталка Полтавка». 

Теорія літератури 

Байка - невелике (віршоване або прозове) алегоричне оповідюшя, 
що має повчальний зміст. Ней літературний жанр належить до ліро
епосу. 

Алеzорія - інакомовлення; спосіб двопланового художнього зобра
ження, що !рунтується на приховуванні реальних осіб, явищ і предметів 
під конкретними художніми образами з відповідними асоціаціями. Під 
алегоричним образом Бджоли в байці Г. Сковороди розуміємо людину, 
яка працює за покликанням і дістає від цього задоволення. 

Байка ~Бджола та Шершень•. 

Жа11р: байка. 
Головна ідея: праця має стати для людини природною потребою і 

«найсолодшою поживою»- (ідея сnорідненої праці). 

Головні lерої: Бджола, Шершень. 
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Про твір: байки в Г. Сковороди стислі й лаконічні, вони складають
ся з двох частин: у першій частині коротко розповідається про якийсь 
випадок, а в друrій -- подано мораль, яку автор називає «силою»-. Інко
ли друга частина байок - «сила» - у кілька разів об'ємніша за основну 
частину й сприймається як філософський трактатt. Головне в байках 
Сковороди - глибокий зміст, про це він так сказав: 4Байка тоді нікчем
на та баб'яча, коли в простому та чудному лушпинні своєму не ховає 
зерна істини•. 

Одна з найвідоміших байок Г. Сковороди «Бджола та Шершень• у 
формі діалогу між персонажами розкриває одвічну тему суперечності 
між трудовим способом життя й паразитичним існуванням. Образи 
Бджоли й Шершня але1·оричні: Бджола - «герб мудрої людини, що в 
природженому тілі трудитьrя», а Шершень - «образ людей, що жи
вуть крадіжкою чужого й родшися на те тільки, щоб істи й пити». 
Бджола бачить своє щастя лише в «сродній праці», тобто праці за по
кликанням: '((Нам незрівнянно більша втіха збирати мед, ніж спожива
ти. До цього ми народжеnі». Шершень цього збагнути не може й заро
зуміло наділяє Бджолу такими характеристиками: ~ти така дурна», 
«багато у вас голів, та безzл,цзді». Ідея байки: праця має стати для лю
дини природною потребою і «найсолодшою поживою», лише тоді праця 
«потрібне робить неважким, а важке - непотрібним». У силі байки ав
тqр бачить щастя людини в «природженому ділі», яке є справді «иайсо
лодши.м бенкетом». 

1. Події в ~слові про похід Ігорів» відбуваються наприкінці 

А ХІ ст. Г XIV ст. 
Б ХІІ ст. Д XV ст. 
В ХІІІ ст. 

2. ~повість минулих літ» за жанром 

А поема 
Б повість 
В літопис 
r легенда 
Д афоризм 

З. На могилі Г. Сковороди викарбуваний його вислів 

А Не змагай до того, що не дано від природи. 
Б Бери вершину і матимеш середину. 
В Визначай смак не по шкаралупі, а по ядру. 

1 Трактат - наукова праця, у якій док.ладно розглянуто якесь конкретне 
питання чи проблему. 
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Г Тоді лише пізнається цінність часу, коли він утрачений. 
Д Світ ловив мене, та не спіймав. 

4. Запитує, чи не гоже було 6 ... почати старим.и словами ратних тювіс
тей про по.хід Ігорів («Слово про похід Ігорів~) 

А віщий Боян Г Ярославна 
Б ю'ія;:,ь Всеволод Д князь Святослав 
В оповідач 

5. Утекти: з полону Ігореві («Слово про похід Ігорів»-) допоміг 

А Святослав Г Гзак 
Б Всеволод Д Овлур 
В Кончак 

6. Твір «Всякому місту - звичай і права".»- Г. Сковороди використав 

А Григорій Квітка-Основ'яненко в Повісті •Маруся" 
Б Іван. Котляревський у поемі «Енеїда~ 

В Іван Котляревський у п'єсі «Наталка Полтавка~ 
Г Тарас Шевченко в поемі «Гайдамаки*' 

Д Марко Вовчок у повісті «Інститутка~ 

7. В описі природи Никне трава жалощами, а дерево з тугою к землі 

приклоншюсь використано художній засіб 

А епітет Г персоніфікацію 

Б анафору Д метонімію 
В гіперболу 

8. «Повість минулих літ• розповідає про всі названі події, ОКРІМ 

А заснування Київської держави 

Б походу князя Олега на Візантію 
В помсти княгині Ольги древлянам 

Г заснування Києва Андрієм Нервозваним 
Д перемоги Б. Хмельницького. над поляками 

9. _Григорій Сковорода називає «силою*' 

А свої афоризми 
Б епіграфи до творів 
В оповідну частину байки 
Г мораль байки 
Д байку як літературний: жанр 
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' 
10. Твір «Всякому місту - звичай і права ... » Г. Сковороди написаний 
віршовим розміром 

А ямбом 
Б хореєм 
В дактилем 
r амфібрахієм 
Д анапестом 

11. У становіть відповідність. 
Літературний 

жанр 
Приклад 

1 афоризм 
2 байка 

А «Всякому місту~ звичай і права ... ~ 
Б «Світ ловив мене, та не спіймав» 

3 пісня В «Бджола та Шершень~ 
4 поема f « De libertate» 

А Б в r д Д «Слово про похід Ігорів» 

1 
2 
3 
4 

12. Установіть відповідність. 
Назва твору 

1 «Слово про похід Ігорів» 
2 «De libertate» 
3 «Бджола та Шершень» 
4 «Всякому місту - звичай 

і права".» 

А Б в r д 
1 
2 
3 
4 
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Ідея (мотив) 

А праця має стати для людини 
природною потребою 

Б щасливий той, хто має чисте 
сумління 

В заклик до єднання для спільної 
боротьби проти вороrів 

r воля - найцінніше багатство, 
уславлення Б. Хмельницького 

Д викриття моральної ницості 
священиків-зрадників 
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ЛІТЕРАТУРА наприкінці XVIII - на початку ХІХ ст. 

ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ 

(1769-1838) 

Наро'дц~ся в м. Полтаві в родині канцеляриста магістрату, по.мер у 
м. Полтаві. · ,, 

Поет, драматург. 
Найвідоміші твори: поема «Енеїда•; п'Єси «Наталка Полтав:каР. і 

<i: Москаль-чарівник•. 

Поема •Енеїда.- (повністю вийшла друком у 1842 р.) 

Літературний рід: ліро-епос. 
Жанр: бурлескно-травестійна поема. 
Тема: глузливе зображення панівного класу України XVIII ст. з йо

го паразитизмом, жорстокістю, хабарництвом, пияцтвом, соціальною й 
моральною нікчемністю. 

Головна ідея: утвердження безсмерrnості українського народу, його 
ментальності, культури, мови, волел!Qбного духу; засудження жорсто
кості панів, морального звиродніння, хабарництва чиновників. 

Головні zерої: Еней, його батько Анхіз і мати Венера; друзі-троянці 
Низ та Евріал; верховний бог Зевс, бог-покровитель торгівлі Меркурій, 
бог вітрів Еол, бог моря Нептун; богиня шлюбу Юнона; цариця Дідона, 
пророчиця Сивілла, цариця Цирцея; цар Ла_т}Ш. його дружина Амата й 
дочка Лавінія; цар рутульців Тури. 

Сюжет: подорож Енея після загибелі Трої - утручання бога вітрів 
Еола й бога моря Нептуна в мандрівку трояІЩів - знайомство з Дідо
ною - кохання, розлука й самогубство Дідони - гостювання Енея на Си
цилії в Ацеста - життя боqв на Олімпі - пожежа на троянсt.кому флоrі -
сон Енея (батько кличе сина навідати його в пеклі)~ подорож Енея із Си
віллою в пекло - зустріч Енея з батьком у пеклі ~ острів злої цариці Цир
цеї - земля царя Латина - перипетії з Енеєм через Лавінію, заручену з ру
тульським царем Турном (причина початку війни) - війна троянців із ру

тульцями - героїчний подвиг Низай Евріала - Зевсова заборона втруча
тися богам у земні справи - двобій Енея з Турном і перемога Енея. 

Про тбір: у поемі І. Котляревського •Енеїда• відображена українська 
дійсність XVIII ст. з її побутом, звичаями, обрядами, традиціями, з її істо
рією, через що цей твір витримав випробування часом. На сюжеrnій ос
нові поеми Вергілія Котляревський майстерно розвинув нову тему, пока
завши житrя й побут різних суспільних верств українського народу, у то
му числі й простого люду, чого раніше не було в украінській літературі. 
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Явно помітні в поемі натяки на українську історію. Письменник смі
ливо натякає на царю:вання Катерини П, використовуючи алегоричний 
обра.~ Цирцеї, яка живе на острові, ця ~люта чарівниця І І І дуже злш~ до 
людей». Є і натяк на запровадження кріпацтва в Україні та його трагіч
ні наслідки для народу: -tПропшtи всі ми з головами ... І І Пропали! Як Сір
ко в базарі,// Готовте шиї до ярма». Це твір про славну козацьку старо
вину, тут згадуються часи Сагайдачного, Дорошенка, Залізняка, Запо
розька Січ, а Еней і його троянське військо - це не хто інші, як запорож
ці зі своїм кошовим. З узагальненим образом козацтва тісно пов'язана 
тема захисту Вітчизни, громадянської підпорядкова11ос1і особистих ін
тересів загальнонародним. На те, що йдеться про Україну, натякають 
власні назви: імена (Терешко, Охрім, Лесько, Панько), прізвища, назви 
населених пунктів, адміністративні та географічні назви (Переяслав, 
Опішня, Решетилівка, Полтава) ... 

Поема І. Котляревського - це невичерпне джерело соціальних і мо
рально-етичних проблем, які норушує автор і в оригінальній, цікавій 
формі доносить до читача. Він врзвсличує всілякі людські чесноти й 
таврує суспільні недоліки й аморальні вчинки людей. Здається, немає 
такої вади, про яку не йшлося б у поемі з глузуванням або саркастичним 
засудженням. В ~Енеїді~ письменник порушує такі соціальні проблеми: 

• захист рідної землі від ворогів; 
• почуття громадянського обов'язку; 
• соціальна нерівність; 
• моральна нікчемність панства, чиновників, повна байдужість до 

інтересів і потреб народу; 
• розгульний спосіб життя панів; 
• паразитичне існування можновладців; 
• засудження негативних суспільних явищ: хабарництва чиновни

ків, злодійства, інтриганства, підлабузництва, здирництва, пихатості, 
безкультур'я, кругової поруки, зловживання службовим становищем. 

Серед морально-стичних нроблем можна визначити такі: 
• виховання дітей; 
• утвердження людських чеснот: добропорядності, поваги до бать

ків, кохання, вірності, виховання дітей на засадах народної моралі; 
• таврування людських вад: брехливості, лінощів, зрадливості, не

хтування християнською мораллю. 

Письменник утверджує народну мораль у дусі просвітительства че
рез моральні критерії суспільних явищ і повчання. 

Іван Котляревський нишається героїчною історісю України, ідеалі
зує часи гетьмансrва, підносить ідею безсмертя українського народу, йо
го історії, самобутності української нації, утвердження української мо
ви, живучості народних традицій, свободолюбства, прагнення до неза
лежності, оспівує героїчне минуле України (Г.Дмитренко). 
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Історія літератури 

Саме в той період, коли ~Енеїда• побачила світ, за висловом акаде
міка О. Білецького, «історичні обставини поставили під знак питання 
подальше майбутнє української мови, а також і всієї українськоі культу
ри», коли перед самим народом постало запитання: «Бути чи не бути?», 
«Енеїда»-Котляревського відповіла на повний голос: «Бути!» 

· Надруковані в 1798 р. в Петербурзі перші три частини «Енеїди~ 
І. Котляревсьхого ознаменували початок нової у'ІqJаінськоі літератури. 
Як «Енеїда•, так і «Наталка Полтавка» цаписані не мертвою книжною, 

а живою народною мовою, цим І. Котляревський утвердив, що україн

ська мова «годиться і для найвищих стилів•. 

Теорія літератури 

Бурлеск - жанр гумористичної поезії, комічний ефект у якій дося

гається тим, що героїчний зміст викладається навмисно вульгарно, гру

бо, знижено або ж, навпаки, про ~низьке• говориться піднесено, уро
чисто. 

Травестія - різновид жартівливої бурлескної поезії, коли твір із 
серйозним чи героїчним змістом і відповідною формою переробляється 

на твір комічного характеру з використанням панібратських, жаргонних 

зворотів. 

П'єса •Наталка Полтавка• (1819) 

Літературний рід: драма. . 
· Жанр: соціально-побутова драма (за визначенням\штора - малоро-
сійська опера). · · \ 

Тема:. зображення життя й побуту українських селян на початку 
ХІХ ст.; вірність у коханні людей з народу. 

Головна ідея: оспівування духовної величі людини з народу. 
Дійові особи: стара вдова Горпина Терпилиха, її дочка Наталка; дале

кий родич Терпилихи Микола, коханий Наталки Петро; возний Тетер

ваковський, виборний Макогоненко. 
Сюжет 
І дія. Возний освідчується Наталці в коханні, вона йому відмов

ляє - возний просить виборного допомоrги йому в «сердечному ділі• -
Терпилиха докоряє Наталці за те, що вона відмовляє всім женихам -
Наталка обіцяє дати згоду на одруження першому-ліпшому хлопцеві, 

який прийде її сватати, знаючи, що женихи, яким вона відмовила, і воз

ний уже не прийдуть свататися - Наталка помилилася: у цей же вечір 

виборний прийшов до Терпилихи, щоб допомогти в «сердечному ділі• 
возному - виборний умовляє Наталку послухати матір, яка мріє, щоб її 
донька жила в достатку. 
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11 дія. Миколі! й Петро відразу ж після знайомства заприятелюва
ли - з хати Терпилихи виходять після сватання возний і виборний -
ві11 Миколи Петро дізнається, що возний засватав його кохану - Мико

ла вирішує допомогти Петрові, іде до Наталки й розповідає їй про по
вернення Петра - Терпилиха дуже ::~асмучується - Петро віддає зароб
лені гроші Наталці, щоб їй ніколи не дорікнун возний - приголомше
ний вчинком хлопця, возний бере за руки Наталку та її коханого й про
сить Терпилиху благословитц їх. 

Про твір: за свідченням сучасників 1. Котляревського, письменник 
використав для сюжету п'єси ремьний факт, який мав місце в ті часи. 
Саме правдивим відтворенням життя українського селянствu, побуту 
народу, прагнень і настроїв героїв, широким використанням фольклору, 

гумористичним і сатиричнИм ~шбарвленням сцен «Наталка Полтавка» 
приваблива й безсмертна. 

За Жанром «Наталка Полтавка» - соціально-побутова драма, гли
боко національна характерами й естетичною. формою. Іван Котлярев
ський визначає жанр як «опера малоросійська у 11вох діях»-, що передба
чає багато музики, пісень. До пісень одразу була написана музика. У сьо
го в тексті двадцять дві пісні (занумеровано 19) - арії, дуети, тріо, хор -
як фольклорного походження («Віють вітри, віють буйні»; «У сусіда ха

. та біла~.), так і літературного (<~Всякому ropo,Q.y - нрав і права~>, «Сонце 
низенько»). . 

Музику до «Наталки Полтавки» написало чимало композиторів. На 
жаль, ім'я першого композитора невідоме. У 1890 р. М. Лисенко поклав 
твір на музику, і його опера <~Наталка Полтавка» стала шедевром світа· 
вого мистецтва, класичним зрюком українського оперного ре11ертуару, 

яка й нині пе сходить зі сцени українських професійних театрів і є їх
ньою візитівкою. Цікаво, що І. Котляревський написав авторські комен
тарі й ремарки російською мовою. Герої його розмовляють українською, 
винятком є возний, який говорить суржиком. 

Композиція твору проста, події розгортаються плавно, природно, 
без зайвих сцен і картин. Це стало одним із чинників тріумфу п'єси на 
світовій сцені, розуміння її змісту не лише українцями. 

Новаторство п'єси «Наталка Полтавка~ полягає в тому, що І. Котля
ревський головну героїню - дівчину-красуню Наталку - узяв із наро
ду й показав її як ідеал молодої українки, фактично 11озбавленої вад. 
Наталка Полтавка виступає ·як уособлення найкращих рис української 
жінки, що відстоює людську гідність, бореться за своє щастя. 

1. «Енеїду»- І. Котляревського вважають 
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А найпізнішим твором давньої української літератури 
Б першим драматичний твором нової української літератури 
В зразком героїчного епосу греків і українців 
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Г першим твором нової української літератури 

Д українською копією однойменного твору Вергілія 

2. До земних героїв поеми «Енеїда• належать 

А Венера й Еол 
Б Юнона й Нептун 
В Меркурій і Вулкан 
r ДідоІи і Тури 
Д Бахус і Купідон 

З. Прочитайте рядки. 

Де общее добро в упадку, 
Забудь отця, забудь і матку, 
Лети повинность ісправлять ... 

Ці слова належать 

А Енеєві 
Б Низу 
В Евріалу 
Г Зевсові 
Д Турну 

4. Енея описано в рядку .. 
А Була на ньому біла свита із шаповальського·. 

сукна, тясьомкою кругом обшита, сім кіп 
стоялася вона. 

Б Твоїм буть братом не стиджуся і неню заступать 
кленуся, тебе собою заплачу. 

В Він так здавався і нікчемний, бувалий, здатний, 
тертий, жвавий, такий, як був Нечеса князь. 

Г Се був пройдисвіт і непевний, і всім відьмам 
був родич кревний, упир і знахур ворожить. 

Д Ти знаєш, він який суціга, паливода і горлоріз; 
110 світу як іще побіга, чиїхсь багацько виллє сліз. 

5. Через розлуку з Е1:1еєм спалює себе 

А Лавінія 
Б Дідона 
В Амата 
Г Сивілла 
Д Венера 
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6. Проч~тайте уривок з .gЕнеїди»- І. Котляревського. 

Всім світом буде упраб.ляти, 
По всіх усюдах воювати, 
Підверне всіх собі під спід. 

Ці СJІова про Енея належать 

А Зевсу 
Б Анхізу 
В Турну 
Г Низу 

- Д Евріалу 

7. "Енеїда»- І. Котляревського написана віршовим розміром 

А ямбом 
Б хореєм 
В дактилем 
r амфібрахієм 
Д анапестом 

8. У поемі <~Енеїда» НЕ ПОРУІІІУЄТЬСЯ проблема 

А захисту рідної землі від ворогів 
Б хабарництва чиновників 
В ролі митця в суспільстві 
r почу1їя громадянського обов'язку 
Д розгульного способу життя панів 

9. Події в поемі <&Енеїда»- розгортаються в такій послідовності: 
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А пожежа на троянському флоті - перемога Енея у двобої 
з Турном - Еней у пеклі - героїчний подвиг Низа 
та Евріала 

Б пожежа на троянському флоті - перемога Енея у двобої з Тур
ном - героїчний подвиг Низа та Евріала - Еней у пеклі 

В Еней у пеклі - пожежа на троянському флоті - перемога Енея 
у двобої з Турном - героїчний подвиг Низа та Евріала 

Г пожежа на троянському флоті - Еней у пеклі -
героїчний подвиг Низа та Евріала - перемога Енея 
у двобої з Турном 

Д Еней у пеклі - перемога Енея у двобої з Турном - героїчний 
подвиг Низа та Евріала - пожежа на троянському флоті 
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). «Енеїду• називають енциклооедією з українського (-і) 
А 

Б 
в 
r 
д 

народознавства 

військової справи 

музики 

рослинного світу 

к~зацтва 

\ 

L. Гумористична поезія, у Якій героїчний зміст викладається навмисно 
шжено або ж, навпаки, про «низьке• говориться піднесено, урочисто, 
:~зивається 

А елегією 

Б байкою 
В бурлеском 
r комедією 
Д трагікомедією 

l. П'єса «Наталка Полтавка:~. І. Котляревського починається піс
ею 

А «Всякому городу-:- нрав і права» 
Б «Віють вітри, віють буйні• 
В «Ой під вишнею, під черешнею• 
Г «Гомін, гомін по діброві• 
Д «Ой я дівчина Полтавка".• ---._ 

З. Жанр «Наталки Полтавки• І. Котляревський визначив як 

А оперу 
Б оперету 
В водевіль 
r мюзикл 
Д музичну драму 

і. Суржиком у п'єс.і «Наталка Полтавка• говорить 

А возний 
Б виборний 
В Мю<0ла 
Г Петро 
Д Терпилиха 

367 



Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

15. Характеристиками .щтрий, як лисиця, де не посій, там і вродить-
ся наділений 

А Микола 
Б Петро 
в 
r 
д 

возний 

виборний 
Терпило 

16. Про історію Наталчиного батька Терпила читач дізнається з розпо
віді 

А 
Б 
в 
r 
д 

Наталки 
Горпиии Тсрпилихи 
Миколи 
Петра 
виборного Макогоненка 

17. Сцена, у якій Наталка категорично відмовляється стати дружиною 
возного, а Петро віддає їй зароблені гроші, є 

А експозицією 
Б зав'язкою 
В розвитком дії 
r кульмінацією 
Д розв'язкою 

18. Події в п'єсі «Наталка Полтавка8> розгортаються в такій послідов
ності: 
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А освідчення возного Наталці - зустріч Миколи й Петра - умов
ляння виборного, щоб Наталка послухала -матір - відмова воз-
ного від одруження з Наталкою · 

Б зустріч Миколи й Петра - освідчення возного Наталці -
умовляння виборного, щоб Наталка послухала матір -
відмова возного від одруження з Наталкою 

В освідчення возного Наталці - умовляння виборного, 
щоб Наталка послухала матір - зустріч Миколи 
й Петра - відмова возного від одруження 
з Наталкою 

Г умовляння виборного, щоб Наталка послухала матір ~ 
освідчення возного Наталці - зустріч Миколи й Петра -
відмова возного від одруження з Наталкою 

Д освідчення возного Наталці - умовляння виборного, 
щоб Наталка послухала матір - відмова возного 
від одруження з Наталкою - зустріч Миколи й Петра 
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19. П'єса «Наталка Полтавка• І. Котляревського має такі композиційні 
особливості: 

А поділ дій на яви, розлогі пейзажі, ремарки 
російською мовою 

Б нумерація яв і пісень, розгортання подій 

У"двох селах, діалоги 
В J)Qзгортання подій в одному селі, монологи, 

деТальні описи інтер'єру 
r дві дії, дев'ять яв, ремарки, розгортання 

подій упродовж чотирьох років 
Д дві дії, кульмінація в кінці твору, виконання 

героями пісень 

20. Новаторство п'єси сНаталка Полтавка• полягає в тому, що І. Кот
ляревський 

А подає ремарки російською мовою, а репліки 
дійових осіб - українською 

Б узяв головну героїню .3'lіароду й показав її як ідеал 
молодої українки / 

В запозичив і сукраїнізував• сюжет давньоримського 
автора 

r широко використав українські приказки й прислів'я 
для характеристики героїв 

Д застосував для зображення возного сатиричні засоби 

21. Установіть відповідність ( сЕнеїда• І. Котляревського). 

~ероїня 

1 Лавінія 
2 Юнона 
3 Дідона 
4 Сивілла 

А Б в r 
t 
2 
3 
4 

д 

Вчинок 

А цариця Карфагена, закохана в Енея, 
вона влаштовувала вечорниці, бенкети 
й ігрища 

Б страшна -«бабище•, пророчиця, яка відвела 
Енея до батька в пекло 

В дівчина, через яку Еней став на двобій 
з Турном 

Г богиня, яка упродовж усього твору 
створює перешкоди Енеєві 

Д цариця, яка перетворювала людей 

на тварин 
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22. Установіть від110відність («Енеїда» І. Котляревського). 
Герой 

1 Меркурій 
2 Евріал 
З Еол 
4 Турн 

А Б в r 
1 
2 
3 
4 

д 

Вчинок 

А здійняв бурю на морі, щоб 
потопити троЯНІ(ЇВ 

Б на прохання Зевса нагадує Енеєві 
про його призначення 

В на прохання Венери робить Енеєві 
3брою 

r вирізає вночі рутульців 
Д спалює троянський флот 

23. Установіть відповідність ( 4Наталка Полтавка» І. Котляревського). 
Дійова особа Репліка 

1 Петро А Так і я з чорноморця.ми буду тетерю 
2 Микола їсти, горілку пити. 
З возний Б Нема у мене ні родичів, ні знакомuх. 
4 виборний В Ти умієш увернутись - теє-то як його -

хитро, мудро. 
А Б 

1 
2 
3 
4 

в r д Г Моє все багатство єсть моє добре ім 'я. 
Д Стара Терпилиха не зсунулась іще 

з глузду, щоб вам одказати. 

24. ·У становіть відповідність («Наталка Полтавка» І. Котляревськоm ). 
Дійова особа Дія у творі 

1 возний А доп9маrає за винагороду · 
2 виборний владнати «сердечне діло» 
3 Микола Б просить Тсріпuшху 
4 Петро благословити молодих 

А Б 

1 
2 
3 
4 
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в r д В розповідає про театр 
Г співає пісню «Віють вітри, 

віють буйні» 
Д збирається податися на 

Тамань до козаків 
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ГРИГОРІЙ КВІТКА~ОСНОВ'ЯНЕНКО 
(1778-1843) 

Справжнє ім'я - Григорій Федорович Квітка. 

Народився в с. Основа, що на Харківщині, у дворянській родині, по-
мер у м. ~аркові. · 

Пись~!fНИК, перший прозаїк нової української літер;пури. 
Найвідом'tші твори: повісті -«Маруся», '4Сердешна Оксана», •Коно

топська відьма», •Сватання на Гончарівці». 

Повість •Маруся• (1832) 

Літературний рід: епос. 
Жанр: повість (сентиментально-реалістична, соціально-побутова). 
Тема: зображення життя українського селянства, праця, побут і зви-

чаї народу. 

Головна ідея: оспівування високих морально-етичних якостей прос-
тої ЛІОДИНИ. /7 

Головні герої твору: Наум Дрот /його дружина Настя, їхня дочка 
Маруся; Василь (коханий Марусі), Олена (подруга Марусі). 

Сюжет: розповідь про сім'ю Наума Дрота - на весіллі подруги Ма
руся й Василь знайомляться й закохуються з першого погляду - Ва
силь нросить у Наума Дрота руки його дочки, проте дістає відмову - на 

другий день Наум Дрот пояснює Василеві причину відмови (Василя за

беруть у солдати) - хлопець іде на заробітки, щоб на зароблені гроші 
знайти собі заміну в солдати - Маруся, збираючи в лісі гриби, потрап
ляє під зливу, застуджується й раптово помирає (за день до повернення 
Василя)- тяжко переживаючи втрату, Василь іде до Києва в монастир, 
а згодом помирає ~ батьки Марусі знаходять утіху в труді й молитвах. 

Про твір: естетичним ідеалом Г. Квітки-Основ'яненка став образ го
ловної героїні - Марусі, у якому втілено найкращі риси української дівчи-· 

ни-селянки. Її неймовірна казкова зовнішия і внутрішня врода ідеалізова
на й змальована в народнопоетичному кл:ючі: <r Та шр то за дівка була! Ви
сока, прямесенька, як стрілач:к.а, чорнявенька, очиці, як тернові .яzі.дки, бро
воньк:и, як на ижурач7f!J, личком червона, нк панська рожа, що у wду цвіте ... ~; 
«на. все се;ю була і красива. і розумна, і башта, звичай1Ш та ще ж к то.му ти
ха, і смирна, і усякому покі:рна». У зображенні Марусі, окрім ознак се1ПИ
ментмі3му, письменник широко використав ліризм народної пісеююсті, 

засоби фольклорного зображення внуrрішньоrо світу дівчини, сильних і 
піднесених почуrтів. Мова героїні пересипана уснопоетичним народним 

багатством: пестливою лексикою, оноетизованими звертаннями, емоційни
ми вигуками, прислів'ями, порівняннями (Васил.еч7qj, голубчику, соколику 

мій! мій КОЗ(11іеньку; матінко моя ріднен.ька!). 
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В образі Василя найяскравіше втілені риси сентименталізму-- пси
хологічний стан закоханого хлопця, віщування серця під час розставан
ня пари на кладовищі, переживання смерті Марусі, добровільний відхід 
від мирського життя. 

Повість насичена позасюжетними елементами: українські народні 
звичаї, обряди - весілля, сватання з усталеним текстом, емоційними 
піснями, дотепними примовками. Вражає сцена похорону, народні го
лосіння в устах батьків виписані з етнографічною точністю. Майстерно 
змальовані в традиціях сентиме:пталізму чудові пейзажі української но
чі, елегійна картина ранку, що стали юірцем для багатьох поколінь 
письменників. Розлогі портретні характеристики персонажів, насичені 
фольклорними елементами, повчальні авторські відступи, репліки - це 
все становить етнографічне тло твору. 

Григорій Квітка-Основ'яненко першим в історії української літератури 
утвердив оповідну манеру письма, за що Т. Шевченко назвав його •бать
ком:~>, nізніше це ім'я поширилося і закріпилося надовго: -«батько україн
ської прози:?. За словами І. Франка, Квітка - ~творець людової повісті, один 
із перших того роду творців у європейськи'х письменствах~ (Г. Дмитреико ). 

Теорія літератури 

Сентименталізм - іll-ейно-художвій напрям у європейській літе
ратурі другої половини XVIII ст., якому властиве звернення до пережи
вань і почуттів простих людей, до їхнього внутрішнього світу. Для сен
тименталізму характерні такі ознаки: 

• підвищений інтерес до людського почуття, співчутливий тон роз
повіді, який змушує читача розчулитися; 

• проста композиція твору, у якій сюжет розгортається послідовно; 
• герої ідеальні, наділені зовнішньою і внутрішньою вродою, по

збавлені негативних рис; 
• змалювання побуту і звичаїв простих людей, під~реслення їхньої 

моральної вищості над панами; 

• на шляху закоханих виникає низка нездоланних перешкод, ос-

тання з яких фатальна; 
• велика увага приділяється описам природи; 
• наявна пророча деталь чи епізод, що натякають на трагічний кінець; 
• смерть героя неминуча від стихійного лиха, хвороби, нещасного 

випадку. 

В українській літературі сентименталізм представлено більшою чи 
меншою мірою повістями Г. Квітки-Основ'янеtlка -«Маруся~, '«Сердеш
на Оксана»-, п'єсою І. Котляревського -«Наталка Полтавка•. 

Ліричний (авторський) відступ - такий вілступ від розгортання 
сюжету, у якому письменник, перериваючи розповідь про події, виявляє 
своє ставлення до героїв, висловлює їм спі,вчутrя чи дає поради тощо. 
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1. Яскравою ознакою сентименталізму як ідейно-художнього напряму 
є зображення 

А типового героя в типових обставинах 
Б незвичайного героя в незвичайнИх обставинах 
В мінливості відчуттів і вражень героя через слухові 

й зррові образи 
Г поДій" і характерів, які розкриваються через діалог 

дійов:йх осіб 
Д переживань і почуттів простих людей, їхнього 

внутрішнього світу 

2. Григорій Квітка-Основ'яненко заснував у новій українській літt>ра
турі 

А роман як літературний жанр 
Б 
в 
r 

жанр новісті 

ліро-епічні жанри баладу й поему 
історичну повість \\ 

Д соціально-психологічну повість 

З. . Маруся познайомилася з Василем 
А біля церкви 
Б у місті на ярмарку 
В на весіллі подруги 
r на вечорницях 
Д б~ля річки 

4. Наум Дрот не дав дозволу на одруження Марусі через те, що Василь 

А не розповів йому при першій зустрічі про свої 
стосунки з Марусею 

Б буде змушений піти в солдати на двадцять п'ять років 
В наймит 
Г не має ні кола ні двора 
Д не їхнього соціального статусу, городянин 

5. Завдяки чесній праці, набожності й дотриманню норм християн
ської моралі стає заможною і щасливою людиною 

А Василь 
Б НаумДрот 
В Настя 
Г Олена 
Д Денис 
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6. Сюжетним елеменrом у композиції твору є 

А присвята 
Б портрет героя 
В інтер'єр 
r ліричний відступ 
Д кульмінація 

7. До позасюжетних елементів повісті ~Маруся~- належить уривок 

А Оттим-то Настя, дивлячись на худобу, та й журилась: що кому 
то воно, каже, після нас достанеться? 

Б Аж ось за отцевські і материнські молитви дав їм Бог і дочечку. 
Та й раді ж були обоє, і Наум, і Настя." . 

. В Ось вийшов і Василь із садка. Він добре чув, що Маруся 
з Оленою змовились укупі йти на місто, так він і не пішов вже 
додому у город ... 

f От і рідесенький туманець пав на річеньку, мов парубок приго
лубивсь до дівчиноньки й укупі з нею побігли ховатись меж 
крутими берегами. 
Далі і хмарочки стали розходитись .... 

Д Та й Марусі ж добре було! Як заговорив до неї Василь, 
так вона так злякалась, як тогді, як мати на неї 

розсердилась ... 

8. Події в повісті -«Маруся~> розвиваються в такій послідовності: 

А прощання на кладовищі - відмова Наума Дрота віддати 
Василеві дочку - смерть Марусі - Василь у монастирі 

Б прощання на кладовищі - смерть Марусі - відмова 

Наума Дрота віддати Василеві дочку ~ Василь у монастирі 
В смерть Марусі - прощання на кладовищі - відмова Наума 

Дрота віддати Василеві дочку - Василь у монастирі 

r Василь у монастирі -- відмова Наума Дрота віддати 
Василеві дочку - прощання на кладовищі - смерть Марусі 

Д відмова Наума Дрота ві.лдати Василеві дочку - прощання 
·на кладовищі - смерть Марусі - Василь у монастирі 

9. Одну з ознак сентименталізму - перешкоду на шляху до щастя за

коханих - передає уривок 
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А Старший староста і каже: - Ми є люди німецькі, 
а йдемо із землі турецької. Ми собі ловці, удалії молодці. 
Раз дома, у нашій землі, випала пороша ... 
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Б ... а як прийде набор, то, певно, тобі лоб забриють, 
бо ти сирота, за тебе нікому заступитись ... А що тоді 
буде з Марусею? Ні жінка, ні удова ... 

В Схаменулась траеонька, як скропила її небес.па рісочка; 
піднялись стеблинки ... Далі й хмарочки стали 
розходитись, порідшали й стали звертатись купками, 

мов tлУбочки. 
f ~Та nч_ його зна, чи спіткнулась чи що, - каже Маруся, 

сама ж ні з місця, хоч так би і летіла до Василя, 
бо вже й забула, що, мабуть, віп не її любить, що він 
вже посватаний на хазяйській дочці ... 

Д Як ти вернешся, Василечку, то, може, мене 
на сім кладовищі будеш так поминати. 

10. Прочитайте уривок з повісті -«Маруся• Г. Квітки-Основ'яненка. 
Та що то за дівка була! Вuсока, прRМесенька, як стрілочка, чорня

венька, очиці, як тернові яzі.дки, бровоньки, як на шнурочку, личком Чер
вона, як панська рожа, що у саду цвіте, носочок так собі пряменький з 
горбочком, а губоньки як цвіточки розцвітають, і меж ними зубоньки, не
наче жарнівки, Як одна, на ниточці нанизані. 

В описі зовнішності Марусі наявні ознаки 
А міфолоІічні 
Б етнографічні 
В біблійні 
r фольклорні 
Д малярські 

11. Установіть відповідність. 

Художиій засіб 

1 епітет 
2 порівняння 
3 фразеологізм 
4 персоніфікація 

А Б в r д 
1 
2 
з 

4 

Уривок 

А ... вітерець заснув, і zілачки по садках, 
дрімаючи". 

Б А що ми люди чеснії і без худої иауки, 
то от вам хліб святий у руки. 

В ... а слізоньки з очиць так і капотять! 
r Зоставсь Вас.иль і стоїть сам не свій. 
Д Ось і зачервоніло на тій дорозі, 

де йо.му тр~ба йти, і розіслалось, 
мов суюю". ·· 
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12. Установіть відповідність. 
Сюжетний елемент Подія 

1 зав'язка А смерть Марусі 
2 рш~виток дії Б емерть Василя 
3 кульмінація В знайомство Марусі й Василя 
4 розв'язка Г розповідь про родину Наума 
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Дрота 
Д знайомство й освідчення 

Василя Марусі 
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ТАРАС ШЕВЧЕНКО 

(1814-1861) 

Народився вс. Моринцях, що на Черкащині, у селянській кріпацькій 
родині, помер у Петербурзі (похований у Каневі). 

По.ет, мислите.ль, пророк національного відродження в Україні. 
Наііщдоміші твори: поеми «Гайдамаки-., •Кавказ•, «Сон (У всяко

го своя доЛя ... )•, «Катерина•, «Наймичка•, «Марія•; балада «Тополя•; 
послання .gf мертвим, і живим, і ненарожденн,им."», «До Основ'янен
ка•; містерія «Великий льох»; вірші «Заповіт. ("':Як умру, то поховай
те ... »), «Мені однаково ... :~>, «Садок вишневий коло хати ... » (обидва з 
циклу «В казематі•). «Сон (На панщині пшеницю жала".):~>, «Ісаія. 
Глава 35•. 

Рання творttість (1838-184.3) 

Послання •до Основ'яненка• (1839) 

Літературний рід: лірика. 
Жанр: послання. 
Вид лірики: громадянська. 
Провідні мотиви: захоплення героїчним мщ1улим України; роль 

уроків історії для вирішення проблем сучасності; віра в безсмертя рід
ного народу. 

ПJЮ твір: поштовхом до написання романтично-величального по
слання <1До Основ'яненка• стала публікація в «Отечественнь1х записках• 
нарису Г. Квітки-Основ'яненка «Толоватий (Нарис для історії Малоро
сії)•, який справив на Т. Шевченка глибоке враження. Поет заохочував 
свого старшого побратима висвітлювати історико-героїчну, патріотичну 
тематику, спонукав відтворювати в усій величі героїку минулого Украї
ни, щоб розбудиги пасивних сучасників для боротьби за соціальне й на
ціональне розкріпачення народу, тим самим не розриваючи вісь безперер
вності історичного часу. 

Поезія пройнята народнопоетичною символікою: місяць, вітер, чай
ка, степ, мolUJlи, домовина. Тропи також мають народнопісенне похо
дження: порівняння (•Чайка ски1лить літо,Юflи, 11 Мов за дітьми пла-
1Ю» ); персоніфікація (•На тім степу скрізь моlШlи І І Стоять та суму
ютм); постійні епітети ( <tси:нє море», .-червоні жупани», -«Чужі люде», 
•слава козацькая» ). У се це сприяє висловленніо основних ідей послання: 

• минуле має дати відповідь на проблеми сучасності, щоб дізнати
ся, •Чия правда, чи.я кривда І І І 11иї ми діти»; 

• заклик поета оспівувати героїчне минуле народу; 
• віра в безсмертя рідного народу, його мови, культури. 
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Елегійні описи славного історичного минулого, яке не вернеться, 
звеличення козацтва, сцени звитяжних козацьких походів характерні й 
для інших ранніх творів Т. Шевченка. 

Поема •Катерина.- ( 1839) 

Літературний рід: ліро-епос. 
Жанр: соціал~,но-побутова поема. 
Провідн.ий мотив: зображення трагічної долі жінки-покритки й ди

тини·бtзбатченка в кріпосному суспільстві. 
Головні героі": Катерина, її батько й мати, син Івась, москаль Іван. 
Сюжет твору: кохання Катрі з офіцером ~ від'їзд москаля - наро

дження нешлюбного сина -- вигнання батьками дочки з дому - поневі
ряння Катрі на чужині - зустріч із москалем Іваном - самогубство ге
роїні (в епілозі -- сцена зустрічі І вася-підлітка з батьком). 

Про твір: у своїх творах Т. Шевченко втілює Україну в образі саме 
жінки. Поет усвідомлював, що Бог зможе порятувати те суспільство, 
яке духовно зростає. Так зростає, еволюціонує жінка в поемах «Катери
на» (1838), «Наймичка» (1845) й 4Марія» (1859). Зверніть увагу на 
слово «еволюціонує», воно означає передусім удосконШІеnнл. Поеми на
писані на різних етапах творчості, тож у них по-різному втілено й жіно
чі долі: романтично - у поемі «Катерина», реалістично-побутово -
у «Наймичці», із символічним узага.льжнням - у поемі «Марія». 

Поему «Катерина» Т. Шевченко написав у двадцятичотирьохрічно
му віці, отже, житrєвий досвід поета був пе такий і великий, проте у тво
рі відчувається рука вже досві11.ченого майстра й людини. Образ жінки
кріпачки поетові був близький своїм ч>агізмом: багатостраждальною 
була доля його матері, яку <SY могw~у нужда та праця положила», і рід
них сестер, у яких -«у най.мах коси побіліли~. 

Поема розповідає про трагічну долю покритки й дитини-безба'І;чен
ка в умовах тогочасного суспільства, у якому норми народної моралі 
були надто жорстокі. Від9мо, як у той час ставилися до матерів, які на
роджували позашлюбних дітей: Іх цуралися навіть батьки. Однак не 
Шевченко - він не тільки не цурається зганьблених жінок, а й стає на 
їхній захист. 

ІЦирість nочуn·ів Катерини тонко підкреслена в сцені зуС"rрічі герої
ні з офіцером-кривдником: вона до останньої миті плекає надію навзаєм
не кохання, незважаюч:И: на пере:Жите: -«Любий мій Іване!// Серце мщ; ко
ханевІ //Де ти так баривсSІ? //Та до його ... за стремена ... » У відповідь 
на теплі слова, у яких немає й 1іні докору, лунає навіть не жорстокість, 
а приниження й огида: -<tДура, отвяжислІ //Возьмите прочь беаумную!» 

У розпачі Катерина скоює страwний гріх - накладає на себе руки, по
рушивши волю Всевишнього, а до того ж прирікає на вірну смерть свого 
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сина. В авторських інтонаціях і відступах не звучать звинувачення йjіо
кори на адресу нещасної жінки, навпаки - Шевченко її, грішну, жал}Є. 

Поема •Гайдамаки• ( 1841) 

Літературний рід: ліро-епос. 
Жанр: пqема (революційно-романтична, історико-героїчна, соціаль

на; перший jкQаїнський історичний роман у віршах). 
Тема: боротЬба українського народу. пporn польсько-шляхетського па

нування в Україні, змалювання шщюкої картини народного повстання 
1768 р. під назвою Коліївщина на чолі з Максимом Залізняком та Іваном 
rонтою. 

Головні ідеі твору: необхідність перегорнути трагічну сТQрінку істо
рії, по-сучасному оцінити минуле; заклик до єднання слов'янських наро
дів; усвідомлення того, що здобуття незалежності - ідеал історичного 
розвитку нації; осмислення можливостей вирішення конфліктів між на
родами-сусідами, історичного примирення народів; сКладність історич
ної долі українського народу, невідворотність його боротьби за визво
лення; 4;крила~ особи в злитості її боротьби з боротьбою свого народу. 

Композиція і сюжет твору: 2 вступи, 10 розділів, епілог, відсутність 
розв'язки. 

Лірично-філософський вступ: роздуми над плинністю часу, вічними 
змінами в природі і в людському суспільстві (-«Все йде, все минає»); 
звернення до гайдамаків. 

•Інтродукція•: характеристика політичного стану в суспільстві, 
розкриття причин пов.стання - екСtЮзиція першої сюжетної лінії (СЛ). 

сfалайда•: знайомств() з наймитом Яремою, його коханою дівчи
ною Оксаною - експозиція другої СЛ. 

•Конфедератиt-: напад конфедератів на жида Лейбу, вимагання в 
нього грошей; Лейба вказує на титаря у Вільшаній, який зберjгає цер
ковні гроші, та його дочку Оксану - зав'язка. 

сТитар•: зустріч Яреми з Оксаною в гаю; конфедерати закатували 
титаря, Оксану забрали із собою - розвиток подій. 

сСВJІТо в ЧИІ'Ирині•: туга поета за гетьманським ладом в Україні; 
гайдамаки зібралися в Чигирині неред повстанням освятити ножі; еле
менти драматичного твору (полілоги старшин, запорожця, кобзаря, гай
дамаків) - розвиток подій. 

•Треті півні•: початок загальнонарdдного повстання (-tГомоніла 
Україна, 11 довго гомоніла І>); Ярема приєднується до гайдамаків - розви
ток подій.' 

•Червоний бенкет•: розгортання цовстання (•Задзвонили в уСі 
дзвони /І По всій Україні; закричали гайдамаКи: ~гине шляхта, гИнеf » ); 
Ярема дізнається про смерть титаря й полон Оксани, записується в 
гайдамаки, тужить за коханою - розвиток подій. 
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•Гупаmвщина•: загальнонародний характер повстання; Ярема з 
гайдамаками мандру~ повстанською У країною; зустріч із підлітком з 
Керелівки - розвиток подій. 

Бенкет у Лисянці: r анта й Залізняк на чолі повстання; жорстока 
помста гайдамаків (~Кари ля.xtLw, кари!:~); бенкет серед трупів; зустріч із 
Лсйбою, який показує, де Оксана; Ярема рятує Оксану - розвиток подій. 

~лебедИП•: Оксана перебуває в Лебедині нід наглядом черниці; 
вінчання Яреми й Оксани - кульмінація другої СЛ. 

•fo~a в Умані•: продовження повстання («минає літо,// А Украї
иа, зиай, юрить~): страшні наrлідки руйнування; трагедія r анти --
убивство синів - І(ульмінація першої СЛ. . 

Епілог: наслідки понстання; основне джерело написання поеми -
народні перекази; долі керівників повстання - за народною версією. 

Про твір: головним героєм поеми є повсталий народ (про це свід
чить і н<~зва твору), який конкретизується в індивідуальних образах
персонажах Яреми, r анти, Залізняка, Волоха, кобзаря, запорожця та ін. 
ІІІевченко розвіяв міф багатьох істориків про гайдам;~ків як розбійни
ків, ли~одіїв, які в жадобі крові втратили людські якості. 

Для змалювання обра:~і в Залізняка й r анти Т. ІІІевченко використо
ну ва~ фольклорні джерела, зокрема перекази, пісні. Величним й одно
часно простим постає Максим Залізняк у народній пісні 4Гей, літа 
орел~, названий .~:орлом сиаим», «отаманом», .а гайдамаки - <!:орлята», 
«хлоп'ята», «сиuи його, діти». Залізняк - хоробрий, стійкий воїн, не
щадний до ворогів, відданий народові. 

За наро1щими джерелами письменник подає і смерть ватажків: неві
домо, як і де загинув (анта; а Залізняк «Умер неборака.// Нудьга його 
задавила// На чужому полі,// В чужу землю положша». Болить душа 
поета, що «Нема fонти; нема йому// Хреста, ні могили»; що нащадки не 
ставлять собі запитань:· «де {онти могWІа? Мученика праведного// Де 
похороишт? //Де Залізняк, душа щира,// Де одпочиває?» 

Такими ж привабливими рисами змальовано в поемі й Івана ( онту. 
Найповніше його характер розкри_нається в розділі ~rонта в Умані~>. 
Він ~ один із керівників повстання. Це трагедійний образ ідеального ге
роя-патріота, який заради вірності присязі, ідеям повстання жертвує 

найдорожчим н ім'я свободи батьківщини. У сцені дітовбивства Т. ІІІев
ченко відходить від історичної правди, проте тут вражає художня прав

да - довершені психологJчні сцени r..:траждань героя, який має вибира
ти між вірністю присязі та життям власних дітей. 

Наймит-попихач Ярема, якому гайдамак_и дали прізвище. Галайда, 
· ставши повстанцем, борцем з~ справедливість, відчув, що в боротьбі за 
волю в нього «виросли крШlа, //Що неба дістане, коли полетитм..; на
родне повстання розігнуло пригноблену людину. Вражає чистота й 
глибина його любові до Оксани. Поет особливо ліризував ті місця, де 
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показано стосунки закоханих, використовуючи весь арсенал народно

поетичних засобів образотворення: сцена зустрічі в гаю на тлі прекрас
ної української природи, багатої на звуки й барви; лірична пісня Яреми 
«<У гаю, гаю»', з якої читач бачить ніжну, поетичну ду~юнака; внут
рішні монологи хлопця про свою сирітську долю, прот освітлену обра
зом коханої; пестлива, експресивна лексика в устах олодих. Удалим 
композІіµійним прийомом є те, що найліричніший розділ «<Титар>'!> по
дано в обр'*1ленні жорстоких знущань шляхтичів над народом, кату
вань Оксаниного батька титаря. Ця антитеза підсилює експресивне 
змалювання подій (Г. Дмитренко). 

Період •трьох літ• (1843-1847) . 

Поема •Кавказ• ( 1845) 

Літературний рід: ліро-епос. 
Жанр: сатирична поема з елементами лірики та героїки. Іван 

Франко так писав про поему: «< ... це огниста інвектива 1 проти темного 
царства ... '!> 

Тема: зображення загарбницької. політик\{ російського самодер
жавства, реакційної ролі церкви й прогнилої дворянської моралі. 

Головні ідеї твору: заклик до об'єднання зусиль народів для бороть
би проти спільного порога - ро,сійського царату (співчуття поневоле
ним, схвалення патріотичної, мужньої боротьби горців, утвердження 
безсмертя народу). 

Літературознавці про твір. У символічному образі Прометея 
Т. Шевченко показав незламніСть, титанізм народів, а в образі неситого 
орла - царат, який -«карає ... що день Божий добрі ребра й серце розби
ваеJ>. Та народ безсмертний, тому царат •не вип'є живущої крові», -«Не 
скує душі живої». Як гімн нездоланності народів звучать натхненні сло-
1щ: •Не вмирає душа наша, не вмирає воля». Звертаючись ДО всіх народів, 
уярмлених царатом, Т. Шевченко зав:ликає -«Борітеся - поборете!», 
бо -«за вас правда». Так забриніли в поемі виразні революційні мотиви. 

Головна частина поеми - це монолог російського колонізатора, 
звернений до горця. Колонізатор облудно запевняє, що хліб і хату ніхто 
в черкеса не відбере, а його самого -«не поведе ... в кайданах». Загарбник 
обмовився, що він хотів би кинути горцеві його ж хліб, «ЯК тій собаці». 
Колонізатор мріє про час, коли підкорені будуть платити податок навіть 
за сонце. Підступні завойовники закликають горців до «дружби» й обі
цяють, що ті від, них «багато б дечого навчились!»'. У пориві захоплення 

1 lнвектuва ~ творчий прийом, що полягає в rостросатиричному викритті 
певних осіб чи соціальних явищ. 
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собою загарбник вихваляється своєю культурою, християнськими чес
нотами, а насправді 'демонстру<::: власне варварство. Він з гордістю по
вторює: «Усе добро ... у нас!»t Що ж, пригляньмося, яке то добро в росій
ських можновладців. Багатозначна фраза -tод глибокої тюрми та до ви
сокого престола - усі ми в золоті і голі» свідчить, що в Росіі два антаго
ністичні класи: один - у золоті, а інший - голий, у злиднях. 

Що ще є в царату? «Сибір неісходимаf » Цей епітет ще глибше під
креслює бездонність цієї незамкнутої тюрми." 

Закінчує поему Т. Шевченко інтимним зверненням до загиблого дру
га (якому й присвятив поему), -«доброго», -«незабутнього» Якова де Баль
мена, який загинув не за рідну Україну, а «випив з московської чаші мос
ковсьw отруту», отже, його вбивця - царат, а не горці (Б. Степанишин). 

Поема •Сон (У всякоrо своя доля ... )• (1844) 

Літературний рід: ліро-епос. 
Жанр: сатирична поема ('політична сатира). • 
Провідпий мотив: зображення справжньої суті російського імпер

,ськоrо режиму. 

і6.ювні ідеї: засудження самодержавства й кріпосництва в Росій
ській імперіі, вірнопіддаhства й аморальності земляків-перевертнів. 

Сюже"} твору: політ ліричного героя над Україною (жахливі кар
тини закріпаченої України на тлі розкішної природи) - над Сибіром 
(каторжні роботи засланих декабристів) - ліричний герой у Петер
бурзі (палац самодержця, сцена •генерального мордобитія» (І. Фран
ко), роздуми біля пам'ятника Цетру І, білі птахи як символ загиблих 
козаків). 

Про твір: авторський підзаголовок твору - комедія - указує не 
стільки на його жанр, стільки на спосіб відображення дійсності в ньому. 

У поемі -«Сон» Т. Шевченко вдається до форми сну. Саме такий 
композиційний прийом (подорож уві сні) дав можливість авторові у 
відносно невеликому творі зобразити широку панораму життя в того
часній Росії. В основі композиції поеми чотири частини: вступ і три час
тини - зображення Украіни, Сибіру й Петербурга. 

Цсрші два рядки вступу звучать іронічно!: -«У всякого своя доля, І свій 
шлях широкий», але те, що це іронія, стає зрозуміло читачеві з наступних 

рядків: 
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Той мурує, той руйнує, 

Той неситим оком -
За край свііпа зазирає". 
Чи нема країни, 

t Іронія - насмішка. замаскована зовні благопристойною формою. 
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Щоб загарбать і з собою 
Взять у домовину. 

А ось останній рядок вступу звучить уже з відкритою ненавщ:tю -
саркастично: «Кров, як воду, точить! ... »:,/" 

Саме маскування й форма сну рОЗширили можливості . зобразити 
широку Пі}Нораму Російської імперії. Фантастичний політ оповідача за 
совою пеРе_носить читача з України до Сибіру, а звідти до Петербурга. 
Здавна в наі:ш3му народі сову сприймають як віщого птаха, який накли
кає смерть, цей образ ніби навіює тривогу. Справді, пролітаючи над 
Україною, ліричний герой милується теплим пейзажем, який викликає 
в читача радість і естетичне задоволення, але ненадовго, адже чарівна 
природа різко контрастує з картинами життя простих людей: '*Он 
zлянь, - у тім раї, що ти покидаєш; І/ Латану свитину з каліки зніма
ють, бо нічим обуть/ І Княжат недорослих ... » 

Дал\ спостерігаємо вже не літній, а зимовий пейзаж, який не кон
трастує з описом життя народу, а, навпаки, підсилює його, будучи спів
звучним: на тлі холодно! пустелі чути дзвін кайданів. У цьому звуково
му образі втілено тисячі людей, засланих у Сибір на каторжні роботи. 
Хто такий ~цар волі», про якого урочисто говорить оповідач? Дослід
ник творчості Шевченка Ю. Івакін зазначає, що в образ «царя волі• 
вкладено щось більше, аніж може вмістити образ дворянина із Сенат
ської площі, це обріlЗ величезної узагальнювальної сили: а й справді, ві
домо, що декабристів не таврували розпеченим залізом, а Шевченків 
«цар волі штемпом увінчаний». Цей образ ототожнений із Христом, ро
зіп'ятим між двома розбійниками, у нього від тернового вінця рани, які 
нагадують сліди від припікання металом. 

У третій частині поеми ліричний герой переноситься до Петербур
га - міста, збудованого на кістках козаків. Душі померлих на будівниц
тві столиці символізують білі птахи (білий птах - символ Нового Запо
віту, уособлення Святого Духа), а одна з пташок символізує Павла По
луботка, якого дуже поважав Т. Шевченко. 

Різкому висміюванню піддає автор поеми своrо землячка, якого зуст
рів перед царським палацом, цей дрібний чиновник-хабарник відцурав
ся рідної мови, так і не навчившись літературної російської. Тут суржик 
виступає засобом характеристики rероя, глузування з нього: '*Так як же 
тьt //Й говорь~ть не вмиєш// По-здєшиєму?:s• ... 

Для викриття звироднілості й зажерливості панівної верхівки 
Т. Шевченко використовує різні сатиричні засоби, а найбільше - сар
казм: він наділяє панів емоційно-оцінними епітетами -4.пикаті», ~пуза
ті», порівнянням ~мов кабани годовані», називає їх ~блюдолизами». rх
ню суть роЗкриває гротескна картина, яку І. Франко назвав «генераль
ним мордобитієм•. По суті, у цьому епізоді узагальнено державно-бю
рократичну машину імперії, їі політичний устрій, у якому вирішальним 
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є кулак. Саркастичними коментарями ліричний герой наділяє царицю, 
називаючи її «цяцею», він розчарований, бо раніше повірив її «віршома
зам»-, описує її зовнішність, удаючись до карикатури - сатиричного за

собу: «Мов опеньок засушений, Тонка, довгонога». З осудом ставиться 
оповідач до Петра.І й Катерини 11, які зруйнували Запорозьку Січ і за
провадили кріпацтво: «Це той первий,· що розпиШJв //Нашу Украіну,// 
А вторая докrтш~а// Вдову сиротину». 

Гротесковим є й кінцевий епіаод поеми, у якому від безглуздого крику 
царя провалюється під землю його челядь, без якої він Стає жалюrідним, без
силим і смішним, саме в цей момент розкриваєrься примарна сила царизму. 

Іван Франко назвав поему ~сою~ «сміливим маніфестом слова про
ти темного царства»-, «першим у Росії сміливим і прямим ударом на 

гниль і неправду кріпацтва»-. 

Тєоріл літератури 

Іронія, сарказм, гротеск і карикатура - це засоби сатири. 
Саркtlзм - їдка, викривальна, особливо дошкульна насмішка, спов

нена крайньої ненависті й rnівного презирства. Сарказм на відміну від 
іронії виражається прямо й не має подвійного, прихованого значення. 
Саркастично звучать такі рядки поеми: 

А братія. мовчить собі, 
Витріщивши о-чі! 
Як ягнята; нехай, каже, 
Може, так і треба. 

На рабську заяву «братії»- лф.ичний герой, сповнений обурення, сар
кастично відповідає: «Так і треба!» 

Гротkк - сатиричний художній прийом у літературі, заснований на 
явному спотворенні, на перебільшенні чи применшенні зображуваного, 
на поєднанні різних контрастів: фантастичного з реальним, траrічного з 

комічним. Гротеск - вищий ступінь комічного. Перечитайте сцену «гене-

. рального мордобитія»-, її вважають класичним зразком гротеску, адже в її 
зображенні наіrвні й перебільшення, і контраст траrічного й комічного. 

Kapuxamwa - сатиричний малюнок загостреного критично-ви
кривального характеру; переносно-смішне наслідування, перекручуваt1-

ня оригіналу. Отже, карикатура пов'язана із зоровими образами: 
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А в городах, мов журавлі, 
Замоштрувми москалі; 
Нагодовані, обуті 
І.хайданами окуті, 
Моштруютьс.я ... 

По-особливому карикатурно зображена в поемі цариця: 
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Мов опеньок засушений, 

Тонка, довгоног;и, ' 
Та ще, на лихо,, ~ешне 
Хита головою.·.· ·; 

Зверніть увагу, аби підсилити негатив у змалюванні цариці, а1tтор 
використо~є прийом:, що· полягає в порушенні узгодження іменника з 
прикметникtrм..,за родовою ознакою: цариця небога - тонка, довгонога, 
але сердешне. 

Послання -сІ мертвим, і живим, і ненарожденним .•. • (1845) 

Літературний рід: ліро-епос. 
Жанр: послання. 
Вид лірики: патріотична (громадянська). 
Провідні мотиви: критика української еліти, яка зневажає украінський 

народ, і заклик до соціального примирення заради відродження нації. 

Про твір: до жанру послання Т. Шевченко звернувся, щоб через пе
ресторогу й проханюіnробудити в українців почутrя національної гіднос
ті й честі. Отже, твір був написаний із наміром змінити підневільне стано
вище України. Саме послання -«І мертвим, і живим, і ненарожденним".• 
стало тим Шевченковим твором, який найбільше цитують, адже багато 
рядків з нього стали афоризмами: «В своїй хаті своя й правда,// І сwш, і 
воля», «Нема 1Ш сиі.ті Украіни,// Немае другого Дніпра•, «ОдщпюбmЬСЯ 
брат братл //І дитини мпти», «Якби ви вчwшсь так, як треба,// То й 
мудрість би була СВОЯ», «f чужому научайтесь,// Й свого не итюйтесь» ... 

Лицемірство паиівноі верхівки Т. Шевченко викриває із самого по
чатку твору - з епіграфа: -«Коли хто говорить: люблю Бога, а брата сво
го ненавидить, -лжа оце». Ліричний герой послання тяжко переживає 
трагічну ситуацію покріпаченої України, свої емоції він не приховує: 
<tТілько я, мов окаянний,// І день і ніч плачу». 

Цікавим є образ автора в поемі-посланні, процитуємо з цього при
воду дослідника творчості Т. Шевченка В. Смілянську: 4Цей образ не
однозначний: «автор• обертається до читача обличчям ..-о юродивого -
печальника за людей («Тілько я, мов окаіmний, //І день і ніч плачу// На 
розпуттях велелюднuхіl-), то пророка («Схаменіться! Будьте люди,// 
Бо лихо вам буде»), то апостола-проповідника («І ЧУЖfJМУ научайтесм), 
загалом - поета-громадянина, патріота, чиє серце розтяла розколина, 
яка зруйнувала націю. Кожна з іпостасей автора творить емоційний оре
ол скорботи, прокляття, апокаліптичної погрози, іронії та сарказму, лю
бо1tі й надії•. 

Композиційно поема поділяється на п' ять частин: епіграф; вступ, 
у якому ліричний герой закликає тогочасну інтелігенцію полюбити свій 
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народ, не бути байдужою до долі У країнИ:; у наступній частині ліричний 
герой критикує тогочасну українську еліту; далі йде узагальнення й 

проповідницький монолог автора; у кінці лунає заклик до інтелі1·енції 

повести народ праведним шляхом. 

У згаданих вище афоризмах сконденсовано головні проблеми того
часної дійснОС1'і. 

В своїй хаті й своя правда, і сила, і воля. Цими рядками автор кон
статує: український народ має. всі підстави для формування незалеж

ної держави, адже він має свою мову, культуру, велику історію. Саме 

тому у творі засуджуються ті дворяни, які шукають передової культу

ри в чужих краях. 

Нема на світі України, немає другого Дніпра. Свій рідний край треба 
лю6ити всім серцем і помислами, адже батьківщина одна, як і Дніпро. 
Ці рядки й кілька наступних є інвективою - прийомом, що полягає в 

rостросатиричному викритті певних осіб чи соціальних явищ: \>:А ви 
претеся на чужину// Шукати доброго добраі». 

ОдЩ!раєтьс.я брат брата// І дитини мати. У цьому афоризмі зву
чить страшне передбачення майбутніх діянь провідної верстви: «Іірше 
ляха• розіпнуть Україну «Свої діnі». Свій полемічний запал ліричний 
герой спрямовує передусім на українську інтелігенцію, бо саме в її ру
ках майбутня доля України. 

Якби ви вчились так, як треба,// То й мудрість би була своя. Це сло
ва з третьої частини поеми-послання, у якій автор звертасться до укра

їнських інтелігентів-раціоналістів. У ній привертає увагу вислів тімець 

узловатий~. Що означає характеристик.а 4узловатий•? З цього приводу 

цікавими є спостереження В. Пахаренка: «Річ у тім, що раціоналізм -
типова риса саме німецького національного характеру. Зрештою, відо

мий життєвий поштовх До створення цього символу: на початку 1840-х 
рок.ів молоді друзі Шевченка - київські студенти - захопл~но читали 
німецьких філософів-атеїстів! Фейєрбаха й Штрауса. Отже, - це без
душннй холодний розум; «Куций•, бо з відсіченою душею, короткий, 
обрубанЩі:. «Узловатий• - такий, що заплутує вузлами; суть думки 
якого важко зрозуміти•. 

І чужа.му НfJ/ІІЮ-йтесь •. й свою не цурайтесь. Цей крилатий вислів на
лаштовує передусім цінувати й знаm своє, у той же час брати все найкра
ще від іНШЙХ народів, але лише те, Що не заперечує національних пріорите
тів. ~.треба вчИтися Т3](, щоб -qххлqт.лись високі МOlUJlU //Перед ваши
ми ач.им.а~. 

У кінці поеми-послання поет благає: .r:Обніміте ж, брати мої,// 
Най.меншого брата~, бо в основі української душі є любов до людини, 
заповідана Ісусом. · 

1 Атеіст - той, хто заперечує існування Бога; безбожник, безвірник. 
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Вірш •Заповіт• (•Як умру, то поховайте .•. •) (1845) 

Літературний рід: лірика. 
Жанр: ліричн_ий вірш. 
Вид лірики: громадянська. 
Провідний мотив: заклик до повалення експлуататорського ладу й 

розбудови :Нового вільного суспільства. 
. Віршов'іщІ}._озмір: хорей. 

Про твір: у грудні 1845 р. Т. Шевченко, гостюючи на Переясл:авщи
ні, захворів на запалення легенів. У ті часи ця хвороба була смертель
ною, тому поет вирішив написати прош.ального вірша. Ним і став «За
повін, проте цю назву вірш здобув пізніше: спочатку він був без заго
ловка, пізніше в різних передруках називався «Завіщанієм• та «дум
кою»-, а лише після смерті поета вірш дістав сучасну назву. 

«Заповін за змістом чітко ділиться на три частини (по дві чотири

рядкові строфи), кожна з яких має свою провідну думку, тобто ідею. 
У першій частині автор заповідає поховати його в рідному краї, де -r.ла

ни широкополі, і Дніпро, і кjJyчi."s-. Коли читаємо ці рядки, перед нами 
розкривається панорама всієї України з її красою й величчю, починає

мо усвідомлювати громадянську відповідальність за її долю - так про

буджується патріотизм. У другій частині «Заповіту:~> Т. Шевченко спо
нукає співвітчизників скинути із себе кайдани й боротися за краще жит
тя, за волю. А в заключній частині поет закликає після знищення гноби
телів побудувати нову, вільну сім'ю народів. 

Період заслання (1847-1857) 

Вірш "мені однаково ... • (1847) 
(Із циклу -r.B казематі•) 

Літературний рід: лірика. 
Жанр: ліричний вірш (медитація). 
Вид ліри.ки: громадянська (медитативна). 
Провідиuй мотив: патріотичні почутrя відповідальності за батьків

щину. 

Про твір: цикл «В казематі» Т. Шевченко написав навесні 1847 р., 
очікуючи в камері вироку за участь у Кирило-Мефодіївському братстві 
та написання революційних творів. Художній (літературний) цикл - це 
сукупніс1·ь творів одного жанру, що об'єднуються задумом автора в ес
тетичну цілість. Послідовність творів, які включають до циклу, визнача
ється мінливістю настрою ліричного героя. 

У сього до циклу «В казематі• входить тринадцять віршів: -r.Садок 
вишневий коло хати."», -r.Мені однаково, чи буду".», «Ой.три шляхи ши-
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ракії ... » та ін. Усі вірші цього циклу різні за настроєм, мотивами, ритмі
кою, проте їх об'єднує,задум автора: передати сум за рідним краєм і пе
реживання ліричного героя (ув'язненого поета) за долю України. 

Почуття глибокого патріотизму долають чорний смуток і безнадію в 
поезії «Мені однаково, чи буду ... », горе в селянській родині - провідний 
мотив вірша «Ой три шляхи широкії ... ». Ніби протиставленням до цих 
та інших творів циклу вистунає ідилічний пейзаж вірша «Садок вишне
вий коло хати ... ». Саме в цій ідилії Т. Шевченко вбачає ідеальну модель 
українського села - красу людських стосунків і родинне щастя в гармо

нії з розкішною природою. 

Жанр поезії, у якому автор висловлює свої роздуми над проблема
ми життя і смерті, сенсу людського буття тощо, називається медита
ціею. Вірш Т. Шевченка «Мені однаково, чи буду ... » є зразком меди
тації. 

1. Викупу Т. Шевчею<а з кріпацтва сприяли 

А Євген Гребінка, Пантелеймон Куліш, 
Іван Сошенко 

Б Микола Костомаров, Олександр Пушкін, Іван 
Срезневський 

В Михайло Лермонтов, Василь Жуковський, 
Пантелеймон Куліш 

f Карл Брюллов, Олексій Венеціанов, 
Василь Жуковський 

Д Олексій Венеціанов, Карл Брюллов, 
Олександр Пушкін 

2. Ліричним відступом у 
епізод: 

поемі «Катерина» Т. Шевченка є такий 

А 
Б 
в 
r 
д 

кохання Катерини й москаля теплими вечорами 
<.~цена вигнання Катерини з дому 
зустріч Івася з батьком , 
роздуми ліричного героя про гірку долю байстрят 
поневіряння Катерини на чужині 

З. Афоризмам В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля, І чужому нау
чайтесь, і свого ие цурайтесь життя дав твір 
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А <~:І мертвим, і живим, і ненарожденним ... » 
Б «Кавказ» 
В «Як умру, то поховайте ... » 
r «Сон (У всякого своя доля ... )» 
Д <~:Гайдамаки» 
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4. До лірики періоду заслання Т. Ше~Ченка належить вірш 
А «Як умру, то поховайте ... 1> 

1 

Б «до Основ'яненка» 
В «Мені однаково ... » 
r «Катерина»-

д «І ме~твим, і живим, і ненарожденним ... » 

5. До. жанру nомання нале:Жить твір Т. Шевченка 
А -(<Сон (У всякого своя доля".)~ 
Б «Як умру, то поховайте ... 1> 

В «до Основ'яненка» 
Г «Мені однаконо ... 1> 

Д «Кавказ1> 

6. Прочитайте уривок із поезії «до Основ'яненка1> Т. Шевченка. 

Чайка скиlЛить літаючи, 
Мов за дітьми плаче; 
Сонце zріє, вітер віє 
На степу козачім. 

У цих рядках використано 

А синекдоху 
Б метонімію 
В оксиморон 
r тавтологію 
д символ 

7. rонта і Ярема - герої твору Т. Шевченка 

А «Кавказ1> 
Б «Сон (У всякого своя доля ... )1> 
В «Гайдамаки1> 
Г «І мертвим, і живим, і ненарожденним ... » 
Д «Катерина• 

8. Захоплення героїчним минулим України, роль уроків історії для ви
рішення проблем сучасності, вірu в бе3смертя рідного народу - мотиви 
твору Т. Шевченка 

А «Катерина1> 
Б «Як умру, то поховайте ... 1> 
В «до Основ'яненка» 
Г «Мені однаково ... 1> 
Д «Сон (У всякого своя доля ... )» 
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9. Тарас Шевченко присвятив Якову де Бальмену твір 

А «Кавказ• 
Б «Сон (У всякого своя доля ... )» 
В «Гайдамаки• 
Г ·й мертвим, і живим, і непарожденним ... » 
Д «Катерина» 

10. Словами Кохайтеся, W1pllo6puвi, та ж з москалями". почш~.аєrься твір 
А «Катерина• Г «Мені однаково."» 
Б «до Основ'яненка» Д «Кавказ» 
В «Гайдамаки» 

11. НЕ€ ідеєю поеми .~Гайдамаки» Т. Шевченка 
А необхідність перегорнути трагічну сторінку історії, 

по-сучасному оцінити минуле 
Б заклик до єднання слов-янських народів 
В усвідомлення того, що здобуття незалежності -

ідеал історичного розвитку нації 

Г осмислення можливостей вирішення конфліктів між народами
сусідами, історичного примирення народів; 

Д засудження війни імперської Росії з кавказькими народами 

12. Засудження самодержавства й кріпосництва в Російській імперії, 
вірнопідданства й аморальності земляків-перевертнів - провідний мо
тив твору Т. Шевченка 

А «Катерина» 
Б «Сон (У всякого своя доля ... )» 
В «Гайдамаки» 
Г «І мертвим, і живим, і ненарожденним ... » 
Д «Кавказ» 

13. Слова Од глибокої тюрми та до високоzо престола - усі ми в золоті 
і zолі належать 

А горцю (.~Кавказ») 
Б українській еліті («І мертвим, і живим ... »-) 
В «землячку» (.~Сон (У всякого своя доля ... )») 
Г колонізатору («Кавказ•) 
Д титарю ( .r~Гайдамаки») 

14. Тарас Шевченко присвятив Василеві Жуковському твір 
А «Гайдамаки).) Г .~Сон (У всякого своя доля ... )» 
Б .~Капка.з» Д «Катерина» 
В «І мертвим, і живим, 

і ненарожденним ... » 
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15. Кршика украінської еліти, яка зневажає український народ, і за~ 

клик до соціального примирення заради відродження нації звучать у 

творіТ.Г.ІІІевченка · 

А •до Основ'яненка• 
Б <~Сон (У всякого своя доля".)• 
В •ГаЦдамаки» 
f •І Мер1_"ВИМ, і ~ИВИМ, і ненарождеННИМ ... » 
Д •Як умру, то поховайте ... » 

16. Сарказм --::- це 

А насмішка, замаскована зовні благопристойною формою 
Б прийом у літературі, заснований на явному спотворенні, на пере

більшенні чи применшенuі зображуваного, на поєднанні різких 
кшrграстів: фантастичного з реальним, траrічного з комічним 

В саmричний малюнок заrосrреного критично-викривального харак

теру; переносно-сміurnе наслідування, перекручування ориrіналу 

Г їдка, викривальна, особливо дошкульна насмішка, 
сповнена крайньої ненависті й гнівного презирства 

. __ Д різновид карикатури, у якій гостре висміювання 
поступається перед м'яким, доброзичливим гумором 

17. У становіть відповідність. 

Назва твору 

1 ~гайдамаки• 
2 <~:До Основ'яненка» 

З •Мені однаково ... » 
4 •І мертвим, і живим, 

і ненарожденним ... »-

Уривок 

А Мшюzо сліду не покину 
На нашій славній Украіні, 
На нашій - не своїй землі. · 

Б Подивіться на рай тихий, 
На свою країну, 
Полюбіте щирим серцем 
Велику руїну ... 

В Ти нас ріжеш - заріж і іХ: 
Вони католики. 
Чоzо ж ти став? Чам не ріжеш? 

А Б в 

1 
2 
3 
4 

r д 

Г Дивлюся: хати над шляхами 
Та zopoдU з сто.ма церквами, 
А в городах, мов журавлі, 
ЗамоштрувШlи москалі ... 

Д Наша дума, наша пісня 
Не вмре, не загине ... 
От де, люде, наша слава, 
Слава Украіни! 
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18. У становіть відповідність. 

Назва твору 

1 «Сон (У всякого своя 
доля ... )» 

2 «Як умру, то поховайте ... • 
3 «Кавказ• 
4 -еІ мертвим, і живим, 

і ненарожденним ... » 

А Б в r д 
1 
2 
з 

4 

19. У становіть відповідність. 

Художній засіб 

1 гіпербола 
2 метонімія 
З персоніфікація 
4 антоніми 

А Б в rд 

1 
2 
з 

4 
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Уривок 

А За горами гори, хмарою повиті, 
Засіяні горем, крові'ІQ политі. 
Отам-то милостивіі ми 
Ненагодовану і голу 
Застукш~и сердешну волю". 

Б А тим часом світить 
З усіх вікон у титаря. 
Що то там твориться? 

В І мене в сім 'і великій, 
В сім 'і вольній, новій, 
Не забудьте пом'Янути 
Незлим тихим словом. 

r 'Нема на світі Украіни, 
Немає другого Дніпра, 
А ви претеся на чужину 
Шукати доброго добра." 

Д Отак, ідучи попідтинню 
З бенкету п'яний уночі, 
Я міркував собі йдучи, 
Поки доплентавсь до хатини. 

Приклад ( ~1 мертвим, і :живим, 
і ненарожденним ... ~) 

А Доборолась Україна 
До самого краю. 

Б Настане суд, заговорять 
І Дніпро, і гори! 

В І потече сторіками 
Кров у синє море ... 

r Не дуріте самі себе, 
Учітесь, читайте". 

Д Нема пекла, ані Раю. 
Немає й Бога, тілько я! 
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20. У становіть відповідність. 

Сюжеrтшй елемент 

1 зав'язка 
2 розвиток дії 
3 кульмінація 
4 розв'язка\ 

А Б в r д 
1 
2 
з 

4 

21. У становіть відповідність. 

Герой 

1 Ярема 
2 rонта 
3 Залізняк 
4 Лейба 

А Б в r 
1 
2 
з 

4 

д 

Подія (-&Катерино»- Т. Ше8І4е111ш) 

А вигнання зганьбленої дочки 
з дому 

Б звернення до дівчат 
бути обачними 
в коханні 

В самогубство героїні 
r випадкова зустріч Катерини 

з Іваном на чужині 
Д знайомство й кохання 

Катерини з москалем 

Репліка (~Гайдамаки»-) 

А •Гуляйте, сини! 
Пийте, поки п'єтьс.я, бийте, 
поки б'ється! -
Залізняк гукає. ~Ану, навісний, 
Ушквар нам що-небудь, нехай 
земл.я mеться, 

Нехай погуляють мої козаки!» 

Б Сини мої, гайдамаки! 
Сmт широкий, вол.я -
Ідіть, сини, погуляйте, 
Пошукайте долі. 

В Піди кобшу приведи, 
Подай патинки господині 
Та принеси мені води ... 

Г Один я на світі без роду, 
і долл -
Стеблина-билина на чужому 
полі. 

Стеблину-бшину вітри рознесуть: 
Так і мене люде не знають, 
де діти. 

Д -«Спочивайте, сини мої, 
В глuбокій оселі! .. 
Без васильків і без рути , 
Спочивайте, діти ... » 
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22. У становіть відповідність. 

Художній засіб 

1 анафора 
2 алітерація 
3 асонанс 
4 звуконаслідування 

А Б в г д 

1 
2 
3 
4 

23. У становіть відповідність. 

Художній засіб 

1 оксиморон 
2 тавтологія 
3 порівняння 
4 персоніфікація 

А Б в r д 
1 
2 
3 
4 
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Приклад 
(«Сон (У вс.якоzо свол дол.я .. .):9) 

А ... та нетрями, 
Та глибокими .ярами, 
Та широкими степами, 
Та байраками. 

Б ... Тополі по волі 
Стоять собі, мов сторожа, 
Розмовляють з полем. 

В Упивайтесь, бенкетуйте -
Я вже не почую; 
Один собі навік-віки 
В сніzу заночую. 

Г ... Старшина пузата 
Стоїть рядом; сопе, хропе, 
Та понадувалось, 
Як індики, і на двері 
Косо поzлядало. 

Д Тяжко-тяжко мені стало, 
Так, мов я читаю 
Історію Украіни. 
Стою, замираю ... 

Приклад 
(«Сон (У всякою сво.я дол.я".) і") 

А 1 в темній темниці". 
Голодом замучив". 

Б Тах і3 йоzо; сердешноzо, 
Ктюв, як воду, точить!" 

В ".Тополі по волі." 
Розмовляють з полем ... 

Г .. А той нишком у куточку 
Гострить ніж на брата. 

Д На той остатній Страшний CyiJ 
Мертвці за правдою встають. 
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24. У становіть відповідність. 

3аdб творення сатири 

1 іронія • 
2 сарказм 

з гротеск С, 
4 карикатура "._ 

А Б в r д 
1 
2 
з 

4 

Приклад 
(•Сон (У всякого сво.я доля.")») 

А ".Стоїть собі, 
Голову пооурив, 

Сіромаха. Де ж ділася 
Медвежа натура? 
Мов кошеня, такий чудний. 

Б Так оце-то та богиня! .. 
А я, дурний, не бачивши 
Тебе, цяце, й разу, 
Та й повірив тупоршш.м 
Твоїм віршемазам. 

В Лечу, лечу, а вітер віє, 
Передо мною сніг біліє, 
Круzом бори та болота, 
Туман, туман і пустота. 

r У всякоzо своя доля 
І свій шл.ях широкий". 

Д Цариця-небога, 
Мов опеньок засушений, 
Тонка, довzоноzа, 
Та ще на лихо, сердешне, 
Хита zоловою. 
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ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ 
(1819-1897) 

Народився в м. Воронежі, що па Сумщині, ·у козацькій родині, помер 
на хуторі Мотронівці (нині Чернігівська область) . 

. Письменник, перекладач, літературний критик, етнограф, історик, 
мовознавець. 

Найвідоміші твори: роман «Чорна рада»; поетичні збірки «досвіт
ки», ~хуторна поезія»; оповідання ~орися»; драми -«Байда, князь Виш
невецький», -«Петро Сагайдачний». 

Роман .-Чорна рада•.(1857) 

Літературний рід: епос. 
Жанр: перший історичний роман в українській літературі (роман

хроніка; історико-пригодницький роман). 
Тема: зображення історичних подій у Ніжині 1663 р. - доби Руїни. 
Головна ідl',Я: утвердження думки про необхідність національної зла

годи українців, про те, що провідною силою для розумної організації 
українського суспільства є його національна еліта (культурна, осuічена, 
здатна до мудрого державотворення). 

Головні герої твору: наказний гетьман Лівобережжя, переяслав
ський полковник Яким Сомко, правобережний гетьман Павло Тетеря, 
ніжинський полковник Васюта Золотаренко, кошовий гетьман Запо
розької Січі Іван Брюховецький, московський князь Гагін, запорозький 
козак, курінний отаман Кирило Тур; полковник і панотець Шрам 
(справжнє прізвище Чепурний), його син Петро Шраменко; колишній 
к.озак, господар хутора Михайло Черевань, його дружина Меланія і доч
ка Леся; Божий Чоловік. 

Сюжет твору: приїзд батька й сина Шрамів на хутір Хмарище до 
Череваня, знайомство Петра Шрамаз родиною Череванів, снілкування 
з Божим Чоловіком - бажання Шрама заручити lleтpa й Лесю - Шра
ми й Черевані в Києві, розмова з незадоволеними міщанами - зна
йомство Лесі з Кирилом Туром - зустріч Череваня й Ш рама з Я1шмом 
Сомком у Києво-Печерській лаврі - вечеря Сомка, Шрама, Череваня, 
Тура й Лесі в Києві, натяк Тура на викрадення Лесі - нічне викраден
ня Лесі, двобій Кирила Тура з Петром Шраменком - гостини Шрама 
на хуторі в Гвинтовки, недалеко від Ніжина - зустріч Петра Шрамен
ка з Кирилом Туром, сніданок у нього· вдома - покарання біля стовпа 
Кирила Тура в урочищі Романовський Кут, повернення Кирила й Пет
ра додому - перипетії в Ніжині - Чорна рада в Ніжині - обурення об
дуреної черні, розчарування її в Брюховецькому - пропозиція Тура по
рятувати ціною свого життя Сомка (у в'язниці) й відмова останнього -
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засудження Тетерею н~-~мерть старого Шрама («як бунтівника:;.)- од
руження Петра lllраменка й Лесі. 

Композиція: роман складається з вісімнадцяти частин; у ньому на
явні дві сюжетні лінії: головна- політична (вибори гетьмана) і друго

рядна (любовна). Оригінальним композиційним прийомом у творі є 
обра.~ дороуи, якою полковник Шрам і його син їдуть із Правобереж
ІІОЇ Україн'14. на Лівобережну до наказного гетьмана Якима Сомка. 

Літературознавці про твір. Історичною основою твору є події, що 

відбулися після Переяславської угоди 1654 р. Боротьба за гетьмануван
ня після смерті Б. Хмельницького стала гострою, як ніколи до того. Від 

різних соціальних груп були висунутими на гетьманство Павло Тетеря, 
Яким Сомко й Іван Брюховецький. Отже, претендентів було троє, а бу
лава одна. На Чорній раді гетьманом бу ло обрано підступного Брюхо
вецького. Переможець скарав Сомка та його прибічників на горло". 

Центральним у романі є образ соціальних низів, черні (звідси й на
зва ~Чорна рада:;.). Це узагальнений демократичний образ українського 
народу - запорозьких козаків, міщан, селян тощо". 

Усі історичні персонажі роману, крім СQмка, -- Брюховецький, Ва
сюта, Вуяхевич - позначені владою й 'користолюбством, зажерливістю 
й підступністю. Автор ставиться до них з неприхованою антиrіатією: 
<tМіаерна пиха розгорнулась усюди по гетьманщині. Почали знатні коза
ки жити на лядський кшталт із великої розкоші". Запобігаючи царської 
лт:ки, кожен себе Vlядuть, .аби йому було добре. О, неситая жадоба 
старшинування! Гнешся ти перед усякою поганню в дугу, аби тільки вер
ховодити над іншими». 

Брюховецький - це політичний авантюрист і безчесна людина, 
яка давно втратила елементарну гідність і ловить у свої сіті простаків, 

удаючись до лукавства й демагогії: •Усі будемо рівні/;~; «Хліб та вода -
козацька їда:;. тощо ... 

Батько і син Шрами, Сомко щиро засмучені долею рідного краю, усе 
роблять, аби не допустити брюховецьких та їм подібних до влади, про
те, на жаль, це не вдається. Сомка та його побратимів змальовано в ро
мані найповніше і найпозитивніше. Якима Сомка виведено як продов

жувача справи Б. Хмельницького. Про це свідчать Сомкові слова: <tЗло

жити до купи обидва береги Дніпрові, щоб обидва". приклонились під од
ну булаву! Виженем недоляшка (Тетерю) з України, одтиснем ляхів до 
самої Случі - і буде велика одностайна Україна». 

З любов'ю зображений Кулішем і паволоцький полковник Шрам, 
падкий поборник об'єднання України". Чесний і скромний, Шрам не 
терпить людей, які продалися шляхтичам за -«лакомство нещасне»- і зли

галися з поневолювачами народу". Образ Шрама. козацького полковни
ка і священика в одній особі, - це узагальнення характеру запорожців

старшин, їхніх звичаїв і патріотизму. 
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Гідний батька і син Петро - ~орел не козак». Він до того гарний, що 
красуня Леся не спускала з нього очей, а в тих очах «сіяла й ласка, 
й жаль, і щось іще таке, що не вимовиш ніякими словами". Мужність, хо~ 
робрість Шраменка вражають навіть старих козаків: «не кожен здатен 
під кулями велику ріку перепливати» ... У ту пам'ятну ніч, коли Кирило 
Тур викрав Лесю, Петро подався навздогін і, відстоюючи дівчину, бив
ся із зловмисником не на життя, а на смерть. 

Окремо визначимо образ сліпого старця-кобзаря, у якому сконцен
тровано іншу проблему - народ і співець. Це романтичний образ •Бо
жого ясного Чоловіка•, людини національно свідомої, котра в мораль
ному плані стоїть дуже високо: вище міщан, селян, козацької верхівки ... 
Не шлунок, а дух визначає його сутність, тож він «наче бачить таке, чо
го видющий зроду не побачить». Автор пише, що -tдуша його жша не на 
землі, а на небі» ... 

Найяскравіший з образів козаків - Кирило Тур. Про те, що він ко
ристується симпатією автора, легко ви:шачити з опису зовнішності ге
роя: « ... здоровенний козарлюга. Пика широка, засмалена на сонці; сам 
опасистий; довга, густа чуприна, піднявшись перше вгору, спадала за ухо, 
як кінська грива; уси довгі, униз позакручувані, аж на жупан ізвисали; очі 
так і грають, а чорні, густії брови аж геть піднялись над ти.ми очима ... » 
Цей портрет повністю виправдовує прізвище героя, справді схожого на 
тура. Для Кирила, за його ж словами, Ci'l - мати, а Луг - батькn ... Го
ловне для Кирила - козацька честь: <(<Лучче мені проміняти шаблю на 
веретено, аніж напасти вдвох на одного». Хоробрий лицар, бунтарської 
і дещо химерної вдачі, Кирило не має корисливих інтересів, нраrне до 
незалежності, відчайдушних вчинків і козацького побратимства. Перед 
гетьманом він трим~ється як рівня з рівнею." Останній штрих образу 
Тура, який ще більше посилює до нього симпатію, - викрадеш-Ія вночі 
нареченої гетьмана, Лесі, спроби визволити самого гетьмана Сомка, за
судженого до страти. 

Хуторяни, козаки Череваня, живуть безтурботним життям на лоні 
ідилічної природи. Про Череваня, колись завзятого козарлюгу, а тепер 
обважнілого хуторянина, саме прізвище говорить . .Череваниха - «<моло
диця свіжа й повновида, пря.ма, як тополя». Про їхню дочку Лесю напи
сано скупо, але промовисто: <(<Чи заговорить, чи рукою поведе, чи піде по 
хаті - так усякому на душі мов сонечко світить». Череванів хутір -
ідеал Куліша натурального життя людини в повній гармонії з природою 
і совістю, у дотримуванні Божих заповідей (Б. Степанишин). 

Теорія літератури 

Роман-хроніка - складний за будовою і великий за обсяrом епіч
ний твір, у якому розкривається історія широко охоплених суспільtІИХ і 
родинних подій за певний проміжок часу. В українській літературі до 
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цього жанру належать такі твори: ~чорна рада• П. Куліща, ~Марію• 
У. Самчука, ~жовтий князь• В. Барки. 

1. Пантелеймон Куліш - авrор периюго в новій українській літер11турі 

А ліричного вірша 
Б історичного роману 
В оп~ідання 
f пере:Ющцу ~Одіссеї• Гомера 
Д соціально-психолоrічного роману 

2. Прочитайте рядки. 

".чоловічок сей був у короткій старенькій свитині, у полотняних 
штанях, чоботи шкапові попротоптувані - і пучки видно. Хіба по 
шаблі можна б здоzадуватися, що воно щось не просте: шабля аж zорі
ла от золота; да й та на ййму була мов чужа. І постать, і врода в йо
zо була зовсім не zеть,чанська. Так наче собі чоловік простенький, ти
хенький. 

Це опис зовнішності 

А fвинтовки 
Б Пугача 
В Золотаренка 
f Тетері 
Д Брюховецького 

З. Прочитайте рядки . 
. "зложити докупи обидва береzи Дніпрові, щоб обидва ... приклонились 

під одну булаву! Виженем недоляШКfl з України, одтиснем ляхів до самої 
Случі - і буде велика одностайна Украіна; 

Ці слова належать 

А Іванові Брюховецькому 
Б Петровіlllраменку 
В Кирилові Туру 
Г Якимові Сомку 

Д МихайловіЧереваню 

4. Викупляти з неволі козаків уважав своїм призначенням 

А Черевань 
Б Василь Невольник 
В Божий Чоловік 
f Михайло Шрам 
Д КирилоТур 
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5. Ідеал натурального життя людини в повній гармонії з природою і 
совістю втілено в образі 

А Батурина 
Б Ніжина 
В Чорної Гори 
Г хутора Хмарище 
Д Переяслава 

6. Події в романі '4 Чорна рада~- розвиваються в такій послідовності: 

А викрадення Лесі - Чорна рада - одруження Лесі й Петра -
покарання Тура біля стовпа 

Б викрадення Лесі - покарання Тура біля стовпа -
Чорна рада - одруження Лесі й Петра· 

В покарання Тура біля стовпа - викрадення Лесі - Чорна рада -
одруження Лесі й Петра · 

Г Чорна рада - викрадення Лесі - одруження Лесі й Петра -
покарання Тура біля стовпа 

Д одруження Лесі й Петра - викрадення Лесі -
·Чорна рада - покарання Тура біля стовпа 

7. Прочитайте рядки. 

Весело і тяжко згадувати нам тебе, старий діду Києве! Бо й велика 
слава не раз тебе осіяла, і великіf злигодні на тебе з усіх боків збирались ... 
Скільки-то князів, рицарства і гетьманів добуло, воюючи за тебе, слави; 
скільки-то на твоїх улицях". на валах і церковних цвинтарях пролито 

крові християнськоf! 

Цей уривок є таким композиційним ел~ментом повісті '4 Чорна 
рада~-: 

А міський пейзаж 
Б епілог 
В пролог 
r епіграф 
Д ліричний відступ 

8. Наскрізним композиційним прийомом у романі '4 Чорна рада~ є 

А сни кожного героя твору 
Б образ дороги 
В батальнісцени 
r позначення дати кожної події 
Д очікування героями виборів гетьмана 
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9. Головна ідея роману •Чорна раДа» полягає у 

А возвеличенні давньої України княжих часів 
Б неприйнятті міжнаціональної ворожнечі різних 

суспільних верств 

В утвердженні думки про необхідність національної 
зла:r;рди українців , 

г оспmуванні славного минулого козацької держави 
Д возвеі~'Іюенні високого почуття - кохання 

10. У романі •Чорна рада• НЕ ПОРУШУЄТЬСЯ проблема 
А взаємин між панством, старшиною і простолюдом 
Б відносин між Україною і Росією 
В кохання й подружнього щастя 
Г збереження для нащадків фольклорної спадщини 
Д ролі державного діяча в суспільному житті 

11. У становіть відповідність. 

Герой 

1 Тур 
2 Шраменко 
з Сомко 
4 Шрам 

А Б в r д 
1 
2 
3 
4 

А 

Б 

в 

г 

Портрет 

... не всидів би у своїй парафії, чуючи, як мєть
с.я рідна (і.аму кров за безбожний lllYM поль
ських консистентів ... над українцями, за нару
гу като.ликів і уніатів над греко-руською вірою . 
... тільки похитувавсь, гладячи черево; а що-
ки - як кавуни: смі.явсь од щирого серця,. Така 
була в його вдача. 1 

Він добрий був син і щирий козак; лучче йому з 
нудьги загинути, ніж панотця навік преогор
чити і золоту свою славу гряззю закаляrrш. 

".Високий, огр.ядн.ий собі пан, кругловиди(і., ру
сявий; галова в кучерях, як у золотому вінку; 
очі ясні, веселі, як зорі; 
і вже чи ступить, чи .заюворить, 

то справді по-гетьманськи. 
Д ... здоровенний козарлюга. Пика широка, 

засмалена на сонці; сам опасистий; 
довга, густ.а чуприна, піднявшись перше 
вгору, спада.ла за ухо, як кінська грива; 
уси довгі, униз позакручувані, -
аж на жупан ізвисали; 

очі так і грають, а чорні, густії брови 
аж геть піднялись над тими очима ... 
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12. Установіть відповідність. 

Герой 

1 Петро Шрам 
2 Кирило Тур 
3 Божий Чоловік 
4 Іван Брюховецький 

А Б в r д 
1 
2 
з 

4 

402 

Вчинок 

А хоче врятувати ув'язненого 
Сомка ціною власного життя 

Б рятує викрадену Лесю 
В лікує зіллям і молитвою 

хворих 

r здобуває владу безчесним 
шляхом 

Д планує позаводити чесні суди, 
школи, академії, друкарні 
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МАРКО ВОВЧОК 

(1833-1907) 

СпраВЖ1tє ім'я - Марія ОлеКс<індрівна Вілінська. 
Письменниця. 

1 

Народцлас.я вс. Єкатерининському, що в Орловській губернії (ни
ні - с. КозМ<.!.f Липецької області, Російська Федерація), у дворянській 
родині, померіtа в м. Нальчику (Російська Федерація). 

Найві.доміші твори: повість •Інститутка»; збірка «Народні оповідан
ня» (оповідання «Максим Гримач», «Горпина$>, «Козачка»). 

Оповідання -сМаксим Гримач• (1857) 

Літературний рід: епос. 
Жанр: родинно-побутове оповідання. 
Тема: зображення житrя вільних селян у закріпаченій Україні се-

редини ХІХ ст. . 
Головна ідея: обстоювання не спотвореного майновими розрахунк<l

ми родинного щастя. 

Головні герої: заможний ко;шк Максим Гримач, Катря - старша доч

ка, Тетяна - молодша; Семен, кріпак, коханий Катрі. 
Сюжет: заможний господар Максим Гримач (удівець) виховує сво

їх доньок: старшу Катрю й молодшу Тетяну - Катря зустрічається з крі
паком Семеном таємно від батька, адже той дасть згоду на 011.руженвя 
лише з вільний чоловіком - під час бурі Семен загинув - Катря з горя 
втопилася в річці - старий Гримач у розпачі п'ять років не виходить з 

двору, звеселило його тільки одруження молодшої доньки і:~ сотником. 

Про твір: цей твір був надрукований П. Кулішем у збірці «Народні 
оповідання» 1857 р. в Петербурзі. В оповіданні йдеться про трагічне ко
хання Катрі, яка жила в родині заможного козака Максима Гримача. 
Автор наділяє своїх героїн лаконічними характеристиками, на яких по
значився фольклорний уплив: Максим - «повновидий, чорнобровий, 
чорновусий; а веселий, а· жартівливий!:~-, Катря - <tХороша та пишна, як 
королівиа:~-. Це по суті й уся зовнішня характеристика головних героїв, 
глибше й рельєфніше персонажів змальовує автор через їхні вчинки, 
репліки: «А такий був [Максим Гримач]: нехай тільки станеться кому 
з н.ашого села пригода - головою ляже, а вирятуt::; нехай зачепить хто 
чужий, то й не збудеться ли.ха: налетить, як той вихор иагальний, до
щенту викорчує. Колись шляхтrlич да заняв козаче поле, то він і хату йо
го сnШІив, і попіл розвіяв, і самого протурив за Дніпрм. Головний герой · 
постає перед нами благородним (боронить ближнього), мужнім і хазяй~ 
новитим, люблячим батьком. Саме бажання добра своїй Катрі (аби вона 
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і в шлюбі жила в достатках) спричинило трагічний фінал взаємин доч
ки й Семена. Максим міг дозволити доньці одружитися лише з вільним 
козаком, тож Катря й почала дожидати Семена, поки він відслужить у 
пана. Але не дочекалася: уже перед самим звільненням коханий загинув 
під час бурі на Дніпрі. 

Оповідання написано в романтичному ЮlЮЧі: автор періодично пе
реносить читача в нічну пору, змальовує 11еймовірні пейзажі, які підси
люють психологізм у творі: «А на самому березі верба - аж ~еть попус
тила віти иа воду. Вона й сіла коло вербовою кореня дуплинастого, схи
лила юлівку на білую ручку; взяли ії думки та гадки. Там під кучерявою 
вербою, і освітив її місяць, хорошу й смутну, у маковому вінку». 

Оновідання має традиційну композицію: ЮІасично розміщені сю
)f(етні елементи - експозиція (І частина), зав'язка (11 частина), розви
ток діі (ІІІ частина), куль!>fінація (IV частина) і в останній (V частині) 
розв'язка. 

Зображеш1я трагізму внутрішнього свіrу героя, ліризм і драматич
ний сюжет, наявність в оповіданні діалогів, казкових елементів дають 

· підстави назвати оповідання Марка Вовчка «Максим Гримач» бшшдним. 
Тарас Шевченко присвятив авторці «Народних оповідань» вірш 

«Марку Вовчку», у якому назвав її «кратким пророком» і «донею». 

1. Справжнє прізвище Марка Вовчка 

А Барвінок 
Б Пчілка 
В Косач 
Г Вілінська 
Д Забіла 

2. ДочкоЮ Марка Вовчка назвав 
А Іван Котляревський 
Б Григорій Квітка-Основ'яненко 
В Петро Гулак-Артемовський 
f Тарас Шевченко 
Д Пантелеймон Куліш 

З. «Максим Гримач» за жанром 

А повела 
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В оповідання 
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Д роман 
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4. Твір «Максим Гримач~ -- яскравий приклад 

А класицизму Г реалізму 
Б сентименталізму Д модернізму 
В романтизму 

5_ Прочиrайте опис пейзажу. 

Зацвіли.lh.щtні, пр01сувала сива зозуля. Красно в садочкіf ! Послався зе
леиий барвінок, гОJlубо зацвів; червоніє зірка; повився горобтtий горошок ... 
ц_віте-процвітає мак повний, і сивий, і білий, і червоний __ . 

На цьому пейзажі позначився вплив 

А міфолоrічний Г реліrійний 
Б фольклорний Д шевченківський 
В ка.~ковий 

6. Прочитайте речення. 

Зацвіте перша вишня у твоєму садочку, закує сива зозуля - я при
пливу до тебе ... 

Ці слова належать 

А Максимові 
Б Семенові 
В Катрі 
Г Тетяні' 
д сотнику 

7. Перешкода на шляху закоханих Семена й Катрі має характер 

А інтимний 
Б побутовий 
В соціальний 
r психологічний 
Д релігійний 

8. Твір «Максим Гримач~ НЕ МАЄ такої композиційної особливості, 
як: 

А поділу на п'ять частин 
Б розв' язки в останній частині 

В наявності пейзажів і діа.11оrів 
Г кульмінації на початку твору 
Д лаконічних характеристик героїв 
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9. У портретній характеристиці молодий козак Семен, уродливий пару
бок, хисткий, як очеретина, сміливий, як сокіл використано 

А персоніфікацію і порівняння 
Б символ і алегорію 
В архаїзм і метонімію 
r порівняння і символ 
Д інверсію і персоніфікацію 

10. У словах Катрі Тепер уже вільний козак мій жених, тату! Вільноzо 
собі зятя дождали! звучить 

А радість 
Б докір 
В ласкавість 
r утома 
Д невпевненість 

11. З'ясуйте, якими художніми засобами є виділені слова (цифра в дуж
ках позначає наступне слово). 

(1)Дуби так з кореня й вивертає; дощ комиші позсікав, (2)як шаб
лею; Дніпро - аж пісок зо дна (3 )викидає." Ніч темна-темна, тільки 
( 4 )блискавка блисне . 

.А тавтологія 
Б порівняння 
В персоніфікація 
r символ 
Д епітет 

1 
2 
3 
4 

А Б в 

12. У становіть відповідність. 

Сюжетний елемент 

1 зав'язка 
2 розвиток дії 
3 кульмінації 
4 розв'язка 

А Б в r д 
1 
2 
з 

4 
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Подія 

А висування Максимом умови щодо 
соціального стану майбутнього 
чоловіка Катрі 

Б закінчення Катрею житгя 
самогубством 

В розповідь про родину 
Максима Гримача 

Г смерть Семена від стихійного лиха 
Д одруження Тетяни із сотником 

r д 



Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

10 клас 

ІВАН НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ 

(1838-1918) 

Справжнб ім Я - Іван Семенович Левицький. 
Народився в м. Стеблеві, що на Черкащині, у родині священика, 

пом.ер у м. Києві. 

Письменник. 
Найвідоміші твори: романи •Хмари•, •Князь Єремія Вишневець

кий•; повісті •дві московки•, •Микола ДЖеря•, •Бурлачка•, •Кайда
шева сім'я~; оповідання •Баба Параска та баба Палажка•, •Афонський 
пройдисвіт•; п'єси •Маруся Боrуславка•, <i:Ha Кожум'яках•. 

Повість •Кайдашева сім'я-.. (1879) 

Літературний рід: епос. 
Жанр: соціально-побутова повість. 
Тема: зображення життя українського села в пореформену добу 

(друга половина ХІХ ст.) з усіма його складнощами й суперечностями 
на прикладі однієї родини. 

· Головна ідея: засудження індивідуалізму егоїстичних натур і норм 
народної моралі, що є головними причинами духовної роз'єднаності в 
родині. 

Головні zepoi: Маруся й Омелько Кайдаші, їхні сини Карпо (стар
ший) і Лаврін (молодший), Мотря (дружина Карпа), Мелашка (дружи
на Лавріна); баба Палажка. 

Комrюзиція твору: повість складається з дев'яти частин, сюжет у 
яких розгортається за принципом наrиітання епізодів і сцен. Саме діа

логи •рухають• сюжет твору, у них розкриваються характери героїв. 

Сюжет твору: розмова братів КарІіа й Лавріна про майбутнє одру

ження, роздратування батька через неробство синів (експозиція:) - сва
тання й одруження Карпа (зав'язка) - поступове назрівання конфлікту 

між свекрухою і невісткою, сварки між членами родини, одруження Лав

ріна, наростання сімейних конфліІ<Тів, Мелашка на прощі в Києві, повер
нення Мелашки в Семигори, смерть Каіідаша через пияцтво (розвиток 
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дії) -(:варки через мотовило, яйця, курку, кухоль, півня, кабана і грушу 
(~nьмінаційні моме11ти впродовж викладеного попереду розвитку 
діі)- усйхання груші (розв'язка). 

ЛітературОЗН(l8Ці про твір. Це чи не найпопулярніший твір І. Нечуя
Левицькоrо, про що свідчить велика кількість його перевидань і пере
кладів іншцмИ мовами. Те; що сталося з родиною Кайдашів, можна на
звати моральною катастрофою. Читаючи цю ~веселу»- повість, хочеться 
плакати. Або принаймні жалкувати й мучитися досадою: адже на наших 
очах відбувається самознищення чогось надзвичайно важливого, що є 
в людському житті.: домашнього затишку; порозуміння між ближніми; 
почуття гідності; ладу як основи родини. Гору в Кайдашевій сім'ї бере 
якась диявольська сила руйнування, яка живе в цих нібито непоганих, 
роботящих людях. 

Характери персонажів у «Кайдашевій сім'ї~., як правило, статичні. 
Письменник робить акцент на домінантах, .виокремлюючи одну-дві 
риси в їхніх вдачах. В Омелька Кайдаша - богобоязливість і чарколюб
ство. У Кайдашихи - чваньковитість, у Мотрі - сварливість. Чи не най
більших змін зазна€ характер Мелашки: у ній -: спочатку ліричній, ніж
ній дівчині - теж поселяється 4'біс• чвар. 

Цікаво, що в повісті майже немає сцен, уяких би лунав сМіх. ((Кай
дашева сім'я• населена дуже серйозними людьми. Їм не до сміху, оскіль
ки всі вони - учасники великої родинно-побутової війни, якій не видно 
кінця. Іван Франко вважав, що «І. Нечуй-Левицький малює в "Кайда
шевій сім'ї" гірку картину розпаду українського патріархального уст
рою під впливом індивідуалістичних змагань кожного її члена•. Справ
ді, роль батька в Кайдашів зведено нанівець. Омелько Кайдаш, по суті, 
ніяк не впливає на перебіг подій у власній хаті. Він пливе за течією, а ко
ли й пробує якось утрутитися в домашні чвари, то зазнає фіаско. 

Катастрофа в Семигорах починається із занепаду батьківського нача
ла в родині. У літературознавстві радянської доби прийнято було наголо
шувати на тому, що сварки, змальовані І. Нечуєм-Левицьким, - це наслі
док певних соціальних умов. З того робився соціолоrічно-політичний 
висновок: 4'Так було до революції•. Однак автор ((Кайдашевої сім"і• на со
ціальних чинниках ((Бійню· якраз і не наголошує! У творі йдеться швидше 
про недосконалість людської природи, про одвічні людські пороки -
нетерпимість, жадібність, заздрісність, егоїзм. Письменник показує не 
тільки якийсь абстрактно-у~1іверсальний світ, а світ український, селян
ський, з цілком конкретними історичними, етнографічними і географічни
ми ознаками. Він навіть назви села, у якому живугь Кайдаші, не став вига
дувати: Семиrори легко відшукати на карті недалеко від містечка Стеблів. 

А водноч.ас Кайдашева сім'я - це модель усієї Украіни. І спрЩJа не в 
прив'язках до певного історичного часу і до ((Соціальних умов•. Іван Не
чуй-Левицький блискуче розкрив деякі ((небажані• риси нашої націо-
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нальної вдачі, української ментальності, які належать не тільки середині 

ХІХ ст. У цьому сенсі «Кайдашеву сім'ю• можна читати як твір, у якому 
надзвичайно важливим є мотив національної самокритики. 

Змальовуючи «Війну• в родині Кайдашів, прозаїк раз у раз вдається 
до гумору ситуацій, у яких невідповідність, контраст форми і змісту, дій 
та обставин просто-таки разючі (див. сцену бійки Кайдашихи й Мотрі 
за мотовил'о). Комічні ефекти також забезпечуються в повісті іронією, 
великою кількістю зниженої лексики, змішуванням стшів (наприклад: 

високий епічний стиль - у сцені побутової бійки). Але в тім-то й річ, що 
коли відзвучить сміх, на дні душі залишається сум. «Сміх зі слізьми• є 
однією з рис української літератури, - це відзначав і сам І. Нечуй

Левицький. Печально сміявся й українець Микола Гоголь. Про «Кайдаше
ву сім'ю• можна сказати так само: це повість, у якій крізь сміі пробива
ються сльози (В. Лан-ченко). 

1. Іван Франко назвав повість «Кайдашева сім'я• І. Нечуя-Левиць
кого 

А всеобіймаючим оком Правобережної України 
Б найкращою оздобою українського письменства 
В ареною людських пристрастей 
r широким та вільним розмахом думки 
Д світлою незайманою квіткою народної поезії 

2. Зовнішність Лавріна описано в рядку 

А ... молоде, довгасте лице було рум'яне. Веселі, сині, 
як небо, очі світились привітно й ласкаво. Тонкі брови, 
русяві дрібні кучері на голові, тонкий ніс, рум~яні губи -
все подихало парубочою красою. 

Б ... широкий у плечах, з карими гострими очима, 
з блідуватим лицем. Тонкі пружки його блідого лиця 
з тонкими губами мали щось неласкаве. Гострі темні 
очі бу ли ніби сердиті. · ' 

В ... здорові загорілі жилаві руки. Широке лице було 
сухорляве й бліде, наче лице ченця. На сухому високому лобі 
набігали густі дрібні зморшки. 

r ... дуже пал'кий погляд - бистрий, як блискавка. 
Ним світилася якась незвичайна сміливість 
і духовна міць разом з якоюсь хижою тугою. 

Д ... високий, огрядний собі пан, кругловидий, русявий; 
голова в кучерях, як у золотому вінку; очі ясні, веселі, 

як зорі; і вже чи ступить, чи заговорить, то справді 
по-гетьманськи. 
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З. Темою повісті ~Кайдаіuева сім'я• є зображення 

А · життя нетипової для У країни селянської родини 
Б жипя українського села в пореформену добу 

на прикладі однієї родини 
В родинних перипетій в українському селі 

в добу кріпацтва 
r сімейного селянського побуту до закріпачення 

українських земель 

Д життя селянської родини як зра.жа сім'ї 
з патріархальним устроєм 

4. Прочитайте рядки з повісті ~Кайдашева сім'я• І. Нечуя-Левицького. 

Кайдашиха помила по лікті руки й кинулась зі злістю на діжу. як на 
свого ворога. Тісто в діжі аж запищало і ненаЧе заплямкало губами під її 
руками. Мелашка знала, що не вzодша свекрусі, і стояла ні в сих ні в тих 
серед хати та дившась на замазані руки. 

В уривку використано 

А фразеологізм і синекдоху 
Б порівняння та літоту 
В. персоніфікацію й оксиморон 
f поріВІІЯНІfЯ і фразеологізм 
Д гіперболу й алегорію 

5. Про двоїсту натуру Кайдашихи свідчить характеристика в рядку 

А. ."свекруха люта змія: ходить по хаті, полум'ям 
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на мене дише, а з носа гонить дим кужелем .. 
Б Вона не злюбила Мелащиних батьків і як тільки 

бралась за тім'я, то згаДувала Западинці і свої 
розглядини в Балашів. 

В Кайдашиха почала свариться й.стала дуже лайлива 
та опришкувата. Вона нападала на Мелашку сливе 
кожного дня, точила П, як вода камінь. 

f Настали жнива. Кайдашиха запрягла Мелашку 
до роботи, як у віз." Кожної неділі просилась Мелашка 
в гості [до батьків], і кожної неділі Кайдашиха 
знаходила для неї роботу. 

Д На словах, як на цимбалах tрає, а де ступить, 
то під нею лід мерзне; а як гляне, то од її очей 
молоко кисне. 
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6. Прочитайте ряД'ки з повісті «Кайдашева сім'я~> І. Нечуя-Левицькоrо. 

Не чорна хмара із синього моря наступала, то виступала Мотря з 
Карпом з-за своєі хати до тину. Не сиза хмара над дібровою вставшzа, 
то наближалася до тину стара видроока Кайдашиха, а за нею вибіzла з 
хати Мелашка з Лаврі.ном, а за ними повuбіzали всі діти. 

У цьо~у уривку комічний ефект досягається через 

А надуЖ~вання старослов'янізмів в описі побутової сцени 
Б надмірне використання зниженої лексики 
В змішування стилів - високого епічного 

з побутовим 
Г гротескні характеристики членів р_одини 

Д поєднання логічно несумісних, протилежн~х понять 

7. Події в повісті 4Кайдашева сім'я»- розгортаються в такій послідов
ності: 

А одруження Лавріна - одруження Карпа -
смерть Кайдаша - всихання груші 

Б смерть Кайдаша - одруження Карпа -
одруження Лавріна - всихання груші 

В одруження Карпа - одруження Лавріна -
смерть Кайдаша - всихання груші 

Г одруження Карпа - одруження Лавріна -
всихання груші - смерть Кайдаша 

Д всихання груші - одруження Карпа -
смерть Кайдаша - одруження Лавріна 

8. До композиційних особливостей повісті «Кайдашева сім'я• НЕ НА-
ЛЕЖИТЬ . 

А поділ твору на дев'ять частин 
Б нагнітання сцен сварок, колізій 
В розкриття характерів героїв через діалоги 
Г розгортання подій переважно в одному селі 
Д детальний опис весілля Карпа і Лавріна 

9. За способом зображення дійсності повість •Кайдашева сім'я• 
яскравий приклад 

А класицизму · 
Б сентименталізму 
В романтизму 
Г реалізму 
Д модернізму 
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10. За жа1-1ром повість «Кайдашева сім'я• І. Нечуя~Левицького 
А соціально~психологічна 
Б історична 
8 ПРИГО/І,НИІ\Ька 
Г соціально-побутова 
Д авантюрна 

11. Установіть віднонідність. 

Героїия 

1 Кайдашиха 
2 Мотря 
3 Мелашка 
4 бабаПмажка 

А Б в r д 
t 
2 
3 
4 

А 

Б 

в 

Репліка 

Це нечиста СШlа мене давша ... Двадцять 
пасок з'їла в Києві, а за двадцять першою 
такий zpix трапився. Послинив н~истий 
усе лице, й zуби, й щоки. 
Одривай хату од цих злuдиів! ТЦо б там не 
коштувало, одривай, а ні, я сама одірву. 
Не жаль мені ні села, ні роі}у, жаль .меяі 
ті.льки чоловіка. Мабуть, він за мною 
побиваєтьr..я, коди одразу так залwю мою 
душу Сльозами. 

Г Шкода мені тебе! У мене ще не було такої 
доброї та робочої най.чички, як ти. 

Д Скинь їf з драбини додолу, нехай собі 
голову скрутить, щоб знала, як лазити 
на наше zорище. 

12. Установіть відповідність. 

Елемент сюжету 

1 експозиція 
2 ;щв'язка 
3 розвиток дії 
4 кульмінація 

А Б в г д 

1 
2 
3 
4 
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Епіаод 

А сватання й одруження Карпа 
з Мотрею 

Б розмова Карпа й Лавріна про 
одруження 

В всихання груші 
Г сварка через грушу 
Д лікування Омелька Кайдаша 

бабою Палажкою 
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ПАНАС МИРНИЙ 
(1849-1920) 

Справжнє ім'я - Панас Якович Рудченко. 
Народився в м. Миргороді в родині дрібного чиновника, помер у 

м. Пол~;аві. 
Прdзаїк, драматург. 
Найвіот.tіші твори: романи «Хіба ревуть воли, як ясла новні? \>, «По

вія»; п'єса «Лимерівна»; повісті «Лихі люди», «Лихо давнє й сьогочас
не\>; оповідання «Морозенко». · 

Роман •Хіба ревуть воли, як ясла повні?• (1875) 

Літературний рід: епос. 
Жанр: соціально-психологічний роман («роман з народного житrя» ). 
Тема: зображення майже столітньої історії села Піски і, зокрема, до-

лі правдошукача-бунтаря, «пропащої сили\> Чіпки Варениченка. 
Головна ідея: заперечення боротьби з несправедливістю через зло

чин, пролиття крові. 

Історія написання роману: Панас Мирний написав нарис «Подоріж
жя від Полтави до Гадячого» із почутої від візника історії про відомого 
на Полтавщині Василя Гнидку, який зі своїми поплічниками вбив цілу 
сім'ю; потім на основі нарису створив повість «Чіпка», прототипом яко
ю був Василь Гнидка; пізніше до написання роману (розширення повіс
ті) долучився рідний брат Панаса Мирного Іван Білик (псевдонім), 
в одній із редакцій твір дістав назву -«Пропаща сила», а згодом - «Хіба 
ревуть воли, як ясла повні?». 

Гшювні герої твору: Чіпка Варениченко, його мати Мотря, батько Іван 
Вареник (Притика, Остап Хрущ, Хрущов), баба Оришка; друг Чіпки з ди
тинства Грицько Чупруненко і його дружина Христя; друзі Чіпки - Мат
ня, Лушня й Пацюк; москаль Максим f удзь, його дружина Явдоха й доч
ка Галя (дружина Чіпки); чиновництво: голова повіту Кряжов, судовий 
секретар Чйжик, становий Дмитренко; панu Польські, Порох та ін. 

Композиція: чотири частини; тридцять розділів (академік О. Білець
кий назвав твір «будинком з багатьма прибудовами і надбудовами» че
рез його композиційну складність). 

Сюжет 

Частина перша 
І. Польова царівна: зустріч Чіпки з Галею. 
11. Двужон: історія Вареника ~ Притики - Хруща - Хрущова. 
ІІІ. Дитячі літа~ важке дитинство Чіпки. 
IV. Жив-жив! Чіпка в наймах, потім підпасич із Грицьком у діда 

Уласа. 
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V. Тайна-невтайва: Чіпка-вівчар, смерть баби Оришки, розкриття 
таємниці про батька. 

VI. Доанався: знайомство з Галею. 
VII. Хааяїн: зростання Грицька як доброго госнодаря. 

Частина друга 
VIII. Січовик: історія села Піски (перехід козаків у хлібороби; істо

рія родини Мирона r удзя). 
ІХ. Піски ·в неволі: приїзд генерала Польського до Пісок; реєстра

ція селян; шинкарювання Лейби; смерть Мирона r удзя в 99-річному 
віці. 

Х. Пани Польські: приїзд у Піски пані генеральші, вечірки, одру
ження її дочок; «котяче царство\> генеральші, доведення до смерті гене
ральші красивою й веселою дівкою Уляною; приїзд старшого панича -
поручика Василя Семеновича, пізніше - молодшого панича Степана; 
розростання роду панів Польських. 

ХІ. Махамед: дитинство й молодість Максима f удзя, смерть його 
батьків. 

ХІІ. У москалях: служба Максима-москаля. 
ХІІІ. Максим - старшим: отримання Максимом звання фельдфебе

ля, одруження з Явдохою; отримання «чистої» й повернення в Піски. 

Частина третя 
XIV. Нема землі: звістка про те, що якийсь Луценко - справжній 

хазяїн Чіпчипої землі; Чіпка в Пароха. . 
XV. 3 легкої руки: Чіпка в суді, спілкування із секретарем Чижи

ком, який просить хабара 50 рублів, щоб «поправити діло$>; пиятика 
Чінкн в Пароха; повернення додому. 

XVI. Товариство: знайомство й дружба Чіпки з Матнею, Лушнею й 
Пацюком; пияцтво; Мотря в приймах у сусідки; ~пропивання» нажито
го Чіпкою (крім снопів пшениці). 

XVII. Сповідь і покута: сповідь Чіпки в Грицька Чупруненка й 
Христі; дарування снопів Грицькові; докори Матні, Лушні й Пацюка. 

XVIII. Перпшй ступінь: розробка Матнею, Лушнею й Пацюком пла
ну пограбування хліба в пана; угода з Гер111ком щодо продажу вкраденого. 

ХІХ. Слизька дорога: убивство Чіпкою сторожа; Чіпка зі своїм то
вариством у чорній; хвилювання Христі за Чіпку; Чіпка і його товариші 
на волі. . 

ХХ. На волі: звільнення від кріпацтва піщан і звістка про відпрацю
вання панові ще два роки; оfіурення селян через їхню <!:дармову~ дворіч
ну працю на пана; звинувачення паном селян у «бунті~; приглушення 
селянського бунту становим. 

ХХІ. Сон у руку: сон Чіпки про нбивство сторожа; докори сумління 
Чіпки . 
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ХХІІ. Наука не йде до бука: повернення Мотрі додому; щоденна 
праця Чіпки по господарству; дружба Чіпки з Грицьком; чутки в Пісках 
про крадіжки. 

Частиоа.четверта 
ХХІІІ. Невзначай своі: нічні збіговиська злодіїв (і Чіпки з його то

вариством;) у Максима r удзя. 
XXIV .'Розбишацька дочха: розмова Чіпки з Галею, з якої він дізна

сться пр0 тe,"Ilto Максим r удзь віддає Галю за москаля Сидора. . 
XXV. Козак - не без щастя, дівка - не без долі: Чіпка вмовляє 

Сидора за гроші відмовитися від Галі, виставляє всій роті могорич і до
мовляється з Грицьком про сватання Галі. 

XXVI. На своїм добрі: сватання Галі, оглядини в Чіпки; вінчання й 
бучне весілля; переїзд Галі до Чіпки; радісне життя молодих; дружба 
Чіпчиної й Грицькової родин; зведення Чіпкою нового будинку; новий 
промисел Чіпки (перепродування полотна). 

XXVII. Новий віх: нове пореформене життя; історія життя Шавку
на, який прибрав до рук цілий повіт (після смерті пана Василя Семено
вича Польського); піщани поважають Чіпку як господаря; вибори Чіп
ки в земство. 

ХХVПІ. Старе - та поновлене: обрання Чіпки в управу; компромат 
на Чіпку за колишні злодіяння (у нерозкритій давній судовій справі пі
дозра ;за крадіжку пшениці в пана Польського й убивство сторожа); від
сторонення Чіпки rубернатором від управи -tno неблаzонадёжпоСти~; 
гнів Чіпки; смерть Максима r удзя. 

ХХІХ. Лихо не мовчить: Явдоха r удзь, продавши свій хутір, переїз
дить після смерті чоловіка до Чіпки; сварки Явдохи з матір'ю Чіпки; по
вернення Чіпки •до старого• (пияцтво з товариством Лушні, Матні й 
Пацюка); смерть Явдохи. 

ХХХ. Так оце та правда! Чіпка і його товариство вирізає Хоменко
ву родину (•вісім безневинних душ•); смерть Галі; повідомлення Мотрі 
про скоєний сином зJіочин у волость; арешт Чіпки; конвой Чіпки до Си-
біру через Піски. . 

Літературозн.авці про твір. Літературознавець О. Білецький писав, 
що композиція роману нагадує будинок із численними прибудовами. 
Пояснення цього факту - у непросrій творчій історії роману. Спочатку 
Панас Мирний написав нарис <4Поцоріжжя од Полтави до Гадячого• 
і надрукував його у львівському журналі ~правда•. З нарису виросла по
вість ~Чіпка•. Згодом її автор відгукнувся на заклик брата Івана створи
ти ~народний rюман на основі щирого реалізму•. Іван Рудченко (літера
турний псевдонім - Білик) також включився в роботу над новою версі
єю твору. У ході йоrо доопрацювання автори все більше відХодили вглиб 
історії, унаслідок чого і з'явилися ті ~прибудови•, про які писав академік 
О. Білецький. Після переробки повісті з-під пера братів Рудченків 
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з'явився широкоформатний, панорамний реалістичний роман, час дії в 
якому сягає від катерининських часів до скасування кріпацтва й поре
форменого періоду. 

Панорамність роману забезпечує передусім його друга, найбільш са
модостатня, час'Х'ина. Крізь призму історії села Піски в ній показано сто
літню українську історію. Ідеться про перетворення козаків на «покір

них волів». Згадуються історичні події: скасування гетьманщини; гайда
маччина; зруйнування Січі генералом Текелієм; зруйнування Очакова 
турками; польське повстання під проводом Костюшка; запровадження 
Ка'Х'ериною 11 кріпацтва на землях України; повстання декабристів 
(<tтодt саме царська zвардія з масонами забунтувш~а".») і навіть револю
ційна хвиля 1848 р., що прокотилася Європою". 

Козацька слобода Піски втрачає волю. Село віддають колишньому 
шляхтичу-поляку, який вислужився в російській армії до генерала. 
Селян же за принципом «поділяй і володій• ділять на козаків і -rzене
ралових» ... 

Оповідь у другій частині ведеться за законами хроніки. У ній з'яв
ляються нові персонажі, як, наприклад, останній січовик Мирон 
fудзь, чия туга за волею передалась онукові Максимові. 3 хроніки Пі
сок виринає й історія Чіпчиного батька Івана Вареника, незаконнона
родженого панського сина. Час від часу оповідь набуває сатиричного 
забарвлfння. Саме в такому ключі змальовується зверхня щодо пі
щанських •ха.хлів» і •мазеn» генеральша та її •кацапська.~> свита; про
те й сцени, у яких селяни принижуються перед пані, теж не позбавле
ні гірких сатиричних нот; сумирність •волів» викликає в авторів ро

ману досаду. 

Співавторство Івана Білика виявилося, вочевидь, у наповненні ро
ману історичним і «суспільствознавчим• змістом. Немало місця в дру
гій частині займають і сторінки, присвячені тру дам і дням українського 
селянина. Що ж до персонажів, то на перший план тут усе помітніше 
виступає Максим r удзь із його баламутством, історією перебування в 
•некрутах» (тобто - у москалях) і потім поверненням в рідне село. За
галом, друга частина сюжетно мало пов'язана з трьома іншими. 
«Прив'язкою• виступає та обставина, що Максим fудзь - батько Галі, 
майбутньої. дружини Чіпки Вареника. Суттєвим є також вихід через 
ретроспекції на значний історичний часопростір. 

І все ж сюжетним епіцентром роману є Чіпка. Його історія займає 
три частини роману. Олександр Білецький писав, що перетворення цьо
го героя роману з «шукача правди на кровожерливого вбивцю вийшло 
непереконливим•. З таким твердженням погодитися важко: Панас 
Мирний та Іван Білик мотивували його складну еволюцію rрунтовно, 
шукаючи витоки його розбійництва не тільки в «дурних умовах•, а й в 
індивідуально-психологічних особливостях Чіпки (В. Пахаренко). 
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1. Справжнє прізвище Панаса Мирного 

А Тобілевич 
Б Рудченко 
В Левицький 
Г Губенко· 
Д Оч:~рет 

2. Сюжетнон.~ основою для наш1сання роману «Хіба ревуть воли, як 
ясла повні?~> Панаса Мирного та Івана Білика став нарис 

А <tЧіпка~ 
Б «Пропаща сила» 
В <1Подuріжжя од Полтави до Гадячого» 
Г <1Так це та правда?!» 
д «Лихі ЛЮДИ!> 

З. Прочитайте рядки ( <tХіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мир
ного та Івана Білика). 

Як же дійшов до літ та убрався у силу, - біда з Н'UМ та й zоді! Висо
кою аросту, бравий, широкоплечий, як із заліза Збитий, а до того ще мет
кий, як завць, співун-реzотун". Хороший з лиця - повновидий, рум'.ннець 
на всю щоку, з чорнш..tи, веселими очима, лискучим усом, - він був перший 
красень на селі ... 

У цьому YPf!:BKY описано 
А Васюrя Семеновича Польського 
Б Чіпку Варениченка 
В Тимофія Лушню 
Г Максима r удзя 
Д Грицька Чупрупепка 

4. Прочитайте рядки («Хіба ревуть воли, як ясла повні?~. Панаса Мир
ного та Івана Білика). 

Таких парубків часто й густо можна зустріти по наших хуторах та 
селах. Одно тЬlь~ш в н:ього неабияке - дуже палкий пог.л.яд, бистрий, як 
блискавка. Ним світшшся якась неавичайна сміливість і духова міць, ра
:юм з якоюсь хижою тугою ... 

У цьому уривку описано 

А Грицька Чупруненка 
Б Чіпку Варениченка 
В Івана Вареника 
Г Максима r удзя 
Д Мирона r удзя 
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5. Прізвища Хрущ, Хрущов, Притика в романі «Хіба ревуть воли, як 
ясла повні?» мав (мали) 

А Грицько Чупруненко 
Б дід Улас 
В Матня, Лушня й Пацюк 
Г Іван Вареник 
Д Чіпка Варениченко 

6. Представником чиновництва в романі «Хіба ревуть воли, як ясла 
повні?» є 

А Порох 
Б Грицько Чупруненко 
В Максим fудзь 
Г Кряжов 
Д Остап Хрущ 

7. Події в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» розвиваються в 
такій послідовності: 

А Максим fудзь у москалях - арешт Чіпки й дорога 
на Сибір - одруження Чіпки з Галею -
смерть баби Оришки 

Б арешт Чіпки й дорога на Сибір - смерть баби Оришки -
одруження Чінки з Галею - Максим fудзь 
у москалях 

В Максим f удзь у москалях - смерть баби Оришки -
одруження Чіпки з Галею - арешт Чіпки й дорога 
на Сибір · 

Г смерть баби Оришки~ Максим fудзь у москалях -
одруження Чіпки з Галею - арешт Чіпки й дорога 
на Сибір 

Д смерть баби Оришки - арешт Чіпки й дорога 
на Сибір - одруження Чіпки з Галею -
Максим fудзь у москалях 

8. «Будинок з багатьма прибудовами і надбудовами!> - цю характерис
тику роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» дано за 

418 

А широку тематику 
Б розмаїтість ідей 
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Г багатосюжетність 
Д жанрові особливості 
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9. Прочитайте рядки («Хіба ревуть воли, як ясла повні?• Панаса Мир
ного та Івана Білика). 

Пуста городина, лихий тин, криві ворота, не обмазана хата ... кину
лисt> в вічі й образили Грицькоиу хазяйливу натуру." Він з докорам і разом 
з жалем дивився на Чіпчине добро ... 

- Госпq,ди, Боже/ доживеться ж чоловік от до сього? А все - сво!' 
волл .•• 

'· 

У виділених в уривку словах ідеться про 

А волю після скасування кріпосного права 
Б причину деградації Чіпки, його слабку силу волі 
В звільнення Чіпки на волю після перебування 

в чорній 

Г дворіч.ну працю на пана після оголошення 
волі кріпакам 

Д наслідки залежності кріпаків і волі козаків 

10_ Підсилює важкий психологічний стан героя пейзаж у варіанті ( 4Хі
ба ревуть воли, як ясла повні?$- Панаса Мирного та Івана Білика) 

А Надворі весна вповні. Куди не гл.Я.нь - скрізь 
розвернулося, розпустилося, зацвіло пишним 

цвітом. Ясне сонце, тепле й приязне, ще не вспіло 

наложити палючих слідів на землю. 

Б Одходячи на спокій, сонце обдало землю блискучим 
промінням; земля на прощання усміхнулась -
і потемніла. Спустилася ніч; викликала собі на втіху зорі; 
викотився з-за гаю місяць - і став оглядати околицю." 

В Тим часом - світ, як день, тільки сонце щось забарилося." 
Закрасивши увесь східень палко рожевим цвітом, воно 
ще не рушало з гори, ще не блиснуло ні одним променем 
над землею ... 

Г Сонце дедалі все вище та вище підпливало. 

Перше ж так гарно сяяло та гріло, а це вже стало 
пекти-палити, аж дід прокинувся ... 

Д Осіннє сонце сідало в хмари. Прощаючись із землею, 
заливало хмари й землю оrnя_ним світлом. Як кров, 
червонів захід сонця і заглядав своїми червоними 

очима крізь побиті шибки у Чіпчину хату. 
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11. Установіть відповідність. 

Художній засіб 

1 метонімія 
2 іронія 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

тавтологія 

антоніми 

А Б в r д 

Приклад 

А Дощ давNо вже перестав; хмари розійшлися; 
виплив ясний місяць ... 

Б ... землянка, така ще недавно привітна, 
тепла, стала холодною та неодрадною ... 

В Мирін сидить, насупивши брови"., з-під 
густих брів блискає блискавка." 

f Я1.С зачули люди, то .1амш~им не все село 
вибіzло 3 хат ... 

Д Заліз у якийсь полк [пан Польський/, терся 
до передніх вельмож, поки таки дотерся до 
генерала". і до Пісок! 

12. Установіть відповідність. 

Герой 

1 Максим rудзь 
2 Галя 
3 Чіпка 
4 Чижик 

А Б в r д 
1 
2, 
3 
4 
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Вчинок 

А убиває панського сторожа 
Б отрИ:мує за службу орден Георгія 
в відмовляється за гроші від одруження 

з Галею 

r вішається з горя 
Д може «поправити діло» за хабаря 

50 рублів 
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ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ 
(1845-1907) 

Справжиє ім'я----; Іван Карпович Тобіле~ич. . 
Народився вс. Арсенівці (нині с. Веселівка Кіровоградської області) 

у родині дворянина, помер ум. Берліні (Німеччина), похований поблизу 
хутора НаАі.!;І, що ца Кіровоградщині. 

драматурГ. . 
Найвідоміші твори: комедії •Мартин Бору ля~-, «Сто тисяч~-, «Хазяїн~-; 

драми «Бурлака~-, «Безталанна•; трагедії «Бондарівна~-, «Сава Чалий~-. 

Траrікомедія •Мартин Боруля.,.(1886) 

Літературний рід: драма. 
Жанр: трагікомедія. 
Тема: дворянство як міф про краще життя. 
Головні ідеї: викриття бюрократизму й судової системи, заснованої 

на хабарництві; засудження підміни особистісних цінностей становою 
належністю. 

Дійові особи: заможний хлібороб Мартин Боруля, його дружина Па
лажка, син Степан, дочка Марися; багатий шляхтич Гервасій Гулянинь
кий, його син Микола; реєстратор з ратуші Націєвський; повірений 
Трандалєв Омелько й Трохим - наймити Борулі. 

Сюжет: Мартин Боруля збирається подати позов до суду на Кра
совського, який Мартина назвав «бидлом~-, цю справу він доручає пові
реному Трандалєву, що одночасно працює і на Красовського, тобто на 
двох фронтах заробляє гроші - також Боруля домагається докумен
тально підтвердити втрачене дворянство (у відновленні дворянства по
лягає основний конфлікт твору) - Мартин просить сина Степана, щоб 
він привіз із міста чиновника Націєвського, щоб видати за нього свою 
доньку Марисю - багатий шляхтич Гервасій Гуляницький приходить 
до Борулі, щоб засватати Марисю для його сина Миколи (Марися й 
Микола вже давно закохані) - Боруля відмовляє, оскільки його дочка 
без 111яти хвилин дворянка не може одружитися з мужицьким сином -
з міста приїхав Націєвський з гітарою, Марися пояснила, що не любить 
його, ска..1ала, що в неї вже є коханий, проте Націєвський каже, що жін
ки від нього •тануть• і батько дає за неї великий посаГ - на самоті На
цієвський починає сумніватися, чи не підсунуrь йому наречену, яка че
кає дитину, а, підслухавши розмову Марисі 3 матір1ю про вибір майбут
ніх кумів, остаточно вирішує тікати із заручин - розлючений Боруля 
бере коня і, наздогнавши Націєвського, лупцює його - земський суд, де 
працював канцеляристом Степан, скасовано, тому хлопець поверТf!ЄТЬ
ся додому безробітний, батькові про це боїться сказати - після випадку 
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з Націєвським і листа від Красовського про те, що Боруля має висели
тися з орендованої землі, Мартин занедужав - Марися й Степан звер
нулися до Гервасія по допомогу -Мартин ледь вийшов до світлиці, йо
го всі почали вмовляти покинути добиватися дворянства, адже із Сена
ту надійшла відмова (в одному з документів написано не <~Боруля~.>, 
а <tБеруля»-) - Мартин палить папку з паперами - Гервасій просить 
благословити Миколу й Марисю до шлюбу, Бору ля їх благословляє. 

Про твір: цим твором І. Карпенко-Карий сатирично викриває того
часн~ суспільні порядки - бюрократизм, судову систему, засновану на 
хабарництві. В основі сюжету~· справжній факт: багаторічне клопотан
ня бщ:ька драматурга Карпа Адамовича з метою документально відно
вити втрачене предками дворянство. Цікаві міркування про свого героя 
висловив уже на схилі літ сам автор: 43гадую Борулю, хоч люди сміють
ся з нього, бо їм здається, що вони не такі чудаки, як Бору ля, а коли гар
ненько придивитися, то й сміятись нічого: хто б не хотів вивести своїх 
дітей на дворянську лінію, щоб вони не черствий кусок хліба мали?!1> 

На відміну від Пузиря ( 4Хазяін1> ), Калитки (~Сто тисяч.~>) Мартин 
Бору ля не труситься за кожну копійку, не знущається з бідніших за се
бе, але він, як і мольєрівський Журден, у своєму прагненні офіційно ста
ти дворянином, по суті, утрачає здоровий глузд. 

Яка ж мотивація такої поведінкц Борулі? Вона на поверхні, її Мар
тин не приховує: захист людської гідності як своеї, так і своїх дітей, 
прашення оберегти їх від тяжкої ( 4чорної1>) селянської праці, від ~дав
ньої залежності і бідності~.>. Бору ля марить тим, щоб.хоч онуки його ~бу
ли дворяне, не хлопи, що не всякий на них крикне: бидло! теля!~.> І сам 
він затято відстоює свою гідність: намагається будь-що домоггися пока
рання для свого кривдника дворянина Красовського. 

Сповнені іронії, а іноді й сарказму сцени, у яких Боруля силиться за
вести у своєму домі ·~;дворянські порядки»-. Комізм тут досягається через 
разючу невідповідність між давно усталеним способом життя селянина
хлібороба й омріяною панською шляхетністю. У сі починання Бору лі, 
спрямовані на досягнення примариш-о щастя, завершуються поразкою. 
Інакше й бути не могло, аюке для Бору лі дворянство - це те, чим можна 
зовні прикрити своє мужицьке походження, йому не доступні поняття 
~духовність..,, ~культура», ~освіченість..,, ~шляхетність..,, ~етика». 

Дочка Борулі Марися - найбільш стійка до змін, бо має міцну мо
ральну основу, вона намагається зберепи своє щастя, їй панське життя, 
яким марить батько, ні до чого. Справді, Мартин Боруля виховував сво
їх дітей у дусі здорової народної моралі, про що свідчать Марисипі сло
ва: <tПерше батько казали, що всякий чоловік -н.а світі живе затим, щоб 
робить, і шр тільки той має право їсти, хто їжу заробляє». 

Повною протилежністю Марисі виступає її брат Степан: він пparne 
добутися чиновницької посади не стільки шляхом якихось інтелектуаль- · 
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них зусиль, роботою над собою, щоденною старанною працею, скільки 
обманом, хитрістю, - себто так, як у чиновнш~ькому колі було заведено. 

Сумною тональністю забарвлена картина, у якій батько радить си
нові порвати з друrом дитинства Миколою, бо він тепер, як Борулі зда
ється, уже нерівня їхньому роду. Яскравий сатиричний персонаж - по

вірений Траидалєв. Його спеціалізація - махінації з документами, він 
уособлюіs в собі бюрократичне суспільство, морально звиродніле й 
охоплене ксч~упцією. Один з найколоритніших образів п'єси - Омель
ко. За йоrо простакуватістю ховається rлибока народна му;\рість, мрій
ливість, rумористично-філософське ставлення до мирської "суєти» і 

водночас життєвий практицизм. Мартин і Омелько представляють два 

абсолютно протилежні світи: перший - дисrармонійний світ сучасної 
індустріальної цивіліаації (на стадії його становлення) з хворобливими 
амбіціями, пристосуванством, нещирістю, пихатістю, хибними ціннос
тями, метушливістю, траrікомічними стресами тощо; друrий - гармо

нійний світ традиційної української сільської цивілізації з простим, при
родним устроєм життя, сердечністю, ношаною до традицій, до праці, 

з веселою й ліричною вдачею. 
У кінці твору перед rлядачем розкриваються позитивні риси Мар

тина, він ніби народжується заново на світ, бо нарешті може природно 
себе поводити, тобто бути собою: «Чую, як мені легше робиться, наче 
нова душа сюди ввійшла, а стара, дворяиська, - попелом стшtФ>. 

Історія літератури 

Початок новоrо українськоrо театру пов'язують з виставою 4Натал

ка Полтавка» І. Котляревського 1819 року в Полтаві. У нодальші деся
тиліття розвиток театру був дуже млявим (<!:Сватання на Гончарівці» 
Г. Квітки-Основ'яненка й <t<Ha..1ap Стодоля• Т. Шевченка). Аматорські 
театри виникають наприкінці 50-х років ХІХ ст. в Чернігові, Киt:ві, 

Кам'янці-Подільському, Кременчуці, Одесі та інших містах. Проте па 

розвиток, професійноrо українського театру вплинув Емський указ 

1876 р" за яким .заборонялися вистави українсt>кою мовою. На початку 
80-х років ХІХ ст. театральне жи1їя в Україні пожвавилося: наприкін1tі 
1881 р. в Харкові, Києві, Полтаві, Кременчуці з інjціативи М. Кропив
ницькоrо й М. Садовського було дано кілька українських вистав акто
рами російської трупи Г. Ашкаренка. А наступного року М. Кропив

ницький створив у Єлисаветrраді (нині Кіровоград) українську профе
сійну труну, до складу якої ввійшли М. Заньковецька, брати Тобілеви
чі - Микола Садовський, Іван Карпенко-Карий, Панас Саксаrанський, 
а також їхня сестра Марія Садовська-Барілотті. Ця професійна трупа 

дістала назву театр корифеїв (<і: Корифей~> у давньогрецькому театрі -
керівник хору або заспівувач). Засновник трупи М. Кропивницький од
наково володів усіма театральними професіями (але більш за все любив 
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акторство): він був не лише актор, а й режисер, драматург, композитор, 
виконавець музичних творів, художник, педагог та організатор теат
рально1 справи. 

До цієї справи багато сил доклав і відомий український драматург 
М. Старицький, він за власний кошт придбав гардероб і декорації для 
театру. 

1883 р. в Одесі трупа відкрила сезон виставою «Наталка Полтавка» 
І. Котляревського. З метою збагачення репертуару украї1іського театру 
в подальші роки було створено цілу низку п'єс: •Ой н~ ходи, Грицю, та 
й на вечорниці», <іНе судилось»-, '(!ТалаН», «Оборона Буші», «Маруся 
Богуславка» М. Старицького; «даЦ серцю волю, заведе в неволю•, «до
ки сонце зійде, роса очі виістм, «Глитай; або ж Павук», «Пошились у 
дурні» М. Кропивницького і названі вище-твори І. Карпенка-Карого. 

1. До українського театру корифеїв НЕ НАЛЕЖАВ 

А Микола Кропивницький 
Б Микола Садовський 
В Панас Саксаганський 
Г Іван Карпенко-Карий 
Д Іван Котляревський 

2. Новий український театр започатковано виставою 

А «Наталка Полтавка» Івана Котляревського 
Б «Назар Стодоля» Тараса Шевченка 
В -tТалан» Михайла Старицького 
Г «Глитай, або ж Павук» Миколи Кропивницького 
Д «Хазяїн»- Івана Карпенка-Карого 

З. Справжнє прізвище І. Карпенка-Карого 

А Саксаганський Г Тобілевич 
Б Садовський Д Карпенко 
В Барілотrі 

4. За жанровою ознакою «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого 

А трагедія Г трагікомедія 
Б комедія Д містерія 
В власне драма 

5. Жодного разу на сцені не з'являється дійова особа 

А Омелько Г Красовський 
Б Трохим Д Гуляницький 
В Наrіієвський 
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6. Репліка Виграв чи програв, а грошик:и дай! Живи - не тужи! Все од
но що лікар: чи вшічив, чи за.лічив - плати! належить 

А Націєвському 
Б Степанові 
В Трандалєву 
Г Гервасію Гуляницькому 
Д Мартину Борулі 

7. Репліка Мартина Борулі дорогою не балакай до мене, бо я тебе, кап
ловуха собако, чисто всього обпатраю! адресована 

А Омелькові 
Б Трохимові 
В Миколі 
Г Націєвському 
Д Гуляницькому 

8. Найбільшим комізмом сповнені діалоги між Мартином і 

А Палажкою 
Б Степаном 
В Омельком 
Г Трохимом 
Д Марисею 

9. Події у творі -«Мартин Боруля»- розгортаються в такій послідов
ності: 

А викрадення: коней в Омелька - приїзд на заручини 
Націєвського - згода Борулі на шлюб Марисі з Миколою -
звільнення Степана з роботи 

Б приїзд на заручини Націєвського - згода Бору лі на шлюб 
Марисі з Миколою - звільнення Степана з роботи -
викрадення коней в Омелька 

В приїзд на заручини Націєвського - викрадення коней 
в Омелька - згода Борулі на шлюб Марисі з Миколою -
звільнення Степана з роботи 

Г викрадення коней в Омелька - приїзд на заручини 
Націєвського - звільнення Степана з роботи -
згода Борулі на шлюб Марисі з Миколою 

Д згода Борулі на шлюб Марисі з Миколою - викрадення 
коней в Омелька - приїзд на заручини Націєвського -
звільнення Степана з роботи 
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1 О. «Мартин Бору ля» має такі композиційні особливості: 
А ремарки, три дії, події відбуваються в домі Борулі 
Б п'ять дій, події відбуваються нротягом кіль1юх тижнів 
В ремарки, вставки народних пісень, п'ять дій 
f об'ємний пролш ш1 початку твору, чотири дії 
Д невелю<:і репліки, кульмінація на початку твору 

11. Установіть відповідність. 

Дійова особа 

1 Мартин 
2 Омелько 
3 Марися 
4 Трандалсв 

А Б в r д 
1 
2 
з 

4 

Репліка 

А Поросят тілько у ночвах патрають, 

а ти хочеш благородного чоловіка ... 
Б Краще жить на світі щасливим 

мужиком, ніж нещасним паном -
це всяке знає! 

В Красовський державець ... - вір мені, що 
як будеш отак роздувать свій гонор, то 
Красовський з'їсть тебе! .. 

Г Їздю на своїх конях по прасителях: 
і коней годують, і меие годують, 
і фурмаиа годують, і платять! .. 

Д Та я ж письмоводителеві над ночвами 
ці.ле відро води на голову вшив. 

12. У становіть відновідність. 
Дійова особа 

1 Мартин 
2 Гервасій 
З Націt:вський 
4 Трандалєв 

А Б в rд 

1 
2 
3 
4 

Вчинок 

А біжить до шпиля виглядати гостя 
Б тікає із масних заручин 
В просить благословити дітей до 

шлюбу 
r спалює папери про дворянство 
Д працює поніреним в обох 

ворогуючих сторін 
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ІВАН ФРАНКО 

(1856-19_16) 

Народився вс. Наrуєвнчах, що на Львівщині, у родині коваля, помер 
ум. Львові. 

Письме~ник, літературознавець, перекладач. 
Найвідоміші твори: поетичні збірки «3 вершин і низин:~>, «Зів'яле 

листя~>; поем:И--.Мойсей», -t;Jван Вишенський:і>; повісті «Захар· Беркут», 
«Перехресні стежки:і>; драма •Украдене щастя:~>. · 

Поема •Мойсей• (1905) 

Літературний рід: ліро-епос. 
Жанр: філософська поема. 
Тема: зображення «смерті Мойсея як пророка, не признаного своїм 

народом»- - так визначає тему сам автор і далі наголошує: -«ця тема в та

кій формі не біблійна, а моя власна, хоч і основана на біблійнім опові
данні». 

Головна ідея: заклик вірити у свій народ, у своє майбутнє, позбутися 
рабської психолоrії й будувати нове життя. 

Головні герої: ліричний герой, Мойсей, князь конюхів Єгошуа; Єгова 
(Бог); єврейський народ; супротивники Мойсея - Датан і Авірон; де-
мон пустелі Азазель. · 

Композиція: поема скла,о;ається з прологу і двадцяти пісень. 
Сюжет твору: сорок років єврейський народ, який вийшов з єгипет

ської неволі, шукав землю обітовану, але за лічені дні до досягнення ба
жаного краю він зневіряється і втрачає оптимізм -у високу світ.Лу мрію 
вірить лише провідник народу Мойсей - Датан і Авірон пропонують за

кидати Мойсея камінням - Мойсей виходить на широкий майдан, стає 
на камінь і виголошує промову (невже доведеться розтоптати, «як.~нwzу 

колоду;., того, кого ~батьки .звали батьком народу»?) - Мойсей застері
гає народ від Божого гніву, адже йому долею написано йти вперед -
Мойсей розповідає притчу про дерева й розтлумачує її зміст - Авірон 
насміхається й наводить контрарrументи (він не вірить у Єгову й пропо
нує євреям поклонятись іншим богам - Ваалу й Астарті) - Датан почав 
звинувачувати Мойсея (євреїв з Єгипту вийшло сотні тисяч, а сьогодні 
залишилася •:ж:.менька») і закликав народ закидати камінням пророка, 

проте ніхто не наважився зробити це - юрба виганяє з табору Мойсея, 
пророк підкоряється, прощається з народом і йде у степ - Мойсей звер
таєтьСя до Бога, але у відповідь чує голос злого духа пустелі Азазеля, 
котрий намагається довести йому марність справи, якій пророк присвя

тив життя - Мойсей упадає в розпач, і на якусь мить його охоплюють 

сумніви - у цей час з' являється Єгова й пояснює Мойсею, для чого він 
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вивів синів Ізраїлю з Єгипту - оскільки Мойсей «На моме1tm» засумні
вався, йому призначено, уже побачивши обіцяний край, не ступити до 
нього і вмерти перед самим порогом своєї мети - вихор у степу, раптом 
в оточенні парубоцтва з'являється князь конюхів Єгошуа й закликає єв
реїв до походу, до бою, ще мить - і всі зірвуться й ліниві кочівники пе
ретворяться на завойовників, героїв, Авірона поб'ють камінням, а Дата
на новісять. 

Віршовий розмір поеми: анапест (пролог написано ямбом). 
Літературознавці про твір. Поему розпочинає пролог - звернення 

до народу: <tllapoдe мій, за,нучений, розбитий, мов паралітик той на роз
дорожжу ... » Таким було українство на початку сторіччя: розштампова
не, розділене між кількома державами, нісля кількох століть панської 
неволі, воно, не маючи свого ватажка, пророка, не знало, куди і як руха

тися. Мойсей присвятив себе служінню народові, та доля проводиря 
складна й підступна. Авірон і Датан підбурюють народ проти Мойсея. 
Вони навіть погрожують закидати Мойсея камінням. Та ні погрози, ні 
залякування не спинять пророка. Мойсей усвідомлює, що найголовніше 
для народу, який тільки-но піднявся, - увесь час рухатись уперед, не 
спиняючись ані на мить. Він розповідає народові алеrоричну притчу-
казку про те, як дерева обирали собі короля. 

Жодне з розкішних дерев: ані кедр, ані пальма, ані рожа, ані дуб, ані 
береза - не погодилися служити для захисту, честі, надії, підмоги інших 
дерев". лише терен згодився принести себе в жертву деренам, боронити 
їх, щоб вони буяли до неба. Мойсей розкриває алегорію казки - «виклад 
до неї~..: 

Дерева - се народи землі, 
А король у їх колі ~-
Божий вибранець, син і слуга 
Господевоі волі. 

У цій притчі Франко викладає свій погляд на пророка-вождя наро
ду, який прагне дістати свободу. Відданість своєму народові, усвідом
ленї1я його прагнень - риси, якими має бути наділений поводир. Зне
вірившись у власних силах, у подальшій боротьбі, піддавшись намов
лянням Авірона й Датана, народ відмовляється слухати Мойсея, віри
ти йому, визнавати за свого пророка. Мойсей полишає табір. Після 
розмови з Азазелем Мойсей відчуває сумнів, чи справді він служив 
своєму народові, чи не варто було залишатися в Єгипті. За це Єrова 
суворо покарав його: 
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Поет вірить, що народ таки подолає всі перешкоди й дістане свобо
ду. Єврейський народ у поемі Франка знайшов у собі сили, згуртувався 
довкола нового поводиря. Це Єromya, князь конюхів, що закликає: «До 
походу!», «до зброї!~, 410 бою!» 

Останні рядки пое~и написані в майбутньому часі. Поет висловлює 
впевненість у відродженні національної самосвідомості великого, хоч і 
поневолен~о українськ?го народу (В. Погребенник). 

Вірш •Гімна. ( 1880) 
(Із збірки •З вершин і НИ..'ІИН»-) 

Літературний рід: лірика. 
Вид лірики: громадянська. 
Жанр: гімн (ліричний вірш). 
Цровід-ний мотив: борвтьба народних мас за світле майбутнє, не-

схитна віра в їхню перемогу. 

Віршовий розмір: хорей. 
Тип ри.муваиня: суміжне. 
Літературознавці про твір: з цього вірша постав обра.з вічного ре

волюціонера як одвічного людського духу, що «ті.ло рве до бою, рве за 
поступ, щастя й волю». Цього прагнення людини не зупинити ніяким 
реакційним силам, хоч, як свідчить історія людства, вони впродовж ти
сячоліть намагалися його умертвити, знищити. Поет підносить хвалу 
вічно живим думам людини, її пориву до свободи і щастя, указує, що во
лелюбні ідеї особливо розкрилися в новітній час. Дух, що тільки «вчора 
розповився», рвучко простує туди, де розвидняється, гучним голосом 

кличе до себе мільйони скривджених". 
Важливо, що поет, конкретизуючи образ, акцентує не на руйнівних 

3аюшках, а на великій перетворювальній силі «науки, думки, волі». Саме 
вони протистоять тій «пітьмі•, що з давніх-давен принижувала людину, 

надломлювала її сили, зводила до становища раба (П. Храпко). 

Вірш •Чого являєшся мені у сні? .. • (1896) 
(Із збірки ~Зів'яле листя»-) 

Літературний рід: лірика. 
Вид лірики: інтимна. 
Жанр: ліричний вірш. 
Провідний мотив: нерозділене кохання. 
Віршовий розмір: ямб. 
Літературознавці про твір. Цей вірш є вершиною не тільки україн

ської, а й світової інтимної лірики. Завдяки досконалій єдності змісту й 
форми вірш справляє незвичайно сильне враження. Поет висловлює 
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найщиріші, найглибші почуття, звіряючи своє кохання тій гордій і не
приступній, від якої не чекає на взаємність: 

Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, 
Як я люблю тебе без тями." 

Схвильованість, переживання ліричного героя відтворені змінним 
ритмом поезії, який утворюється чергуванням різноскладових рядків: 
від двоскладових до дев'ятискладових: 

Чого являєшся мені 
У сні? 
В житті ти мною згордувала, 
Моє ти серце надірвала". 

Побудова речень також органічно пов'язана зі змістом. Вони пере
важно короткі - запитання або вигуки, але двічі автор удається до ве
ликих поширених речень. Ліричний герой немовбито не може зупи
нитися, мусить викласти одразу ж усе, що на серці. Таким високоемо

ційним, напруженим є останнє речення до коханої, зіроньки, з про
ханням з'являтися хоч уві сні, щоб живити його стомлене серце 
(В. Погребенник). 

1. Іван Франко за походженням 

А волинянин 
Б галичанин 
в слобожанин 
f ПОДОЛЯНИН 
Д буковинець 

2. До збірки «3 вершин і низин» І. Франка належить твір 
А •Мойсей» 
Б ~чого являєшся мені у сні? .. » 
В «Захар Беркут» 
f «ГЇМН» 
Д «Украдене щастя» 

3. Вірш •Чого являєшся мені у сні? .. » І. Франка написаний у формі 
А монологу 
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4. Прочитайте рядки з поеми «Мойсей» І. Франка, 

... Се дідусь С.JІ(Jбосилий, 
Що без роду, рез стад і жінок 
Сам. стоїть край мolUJlи. 
Все, що мав у ок:иттю, він віддав 
Для одної ідеї.і. 

' 
У цьому у~jивку йдетьс• про 

А Датана"' 

Б Єгошуа 
В Авірона 
r Азазеля 
Д Мойсея 

5. Прочитайте рядки з поеми «Мойсей» І. Франка. 

Ті слова про обіцяний край 
Для іх rJtyxy - се казка; 

М'ясо стад t:r, і масло, і сир -
Се найвищая ласка. 

У цьому уривку йдеться про 

А єгиптян 
Б старе покоління євреїв 
В нове покоління єврейського народу 

Г дерева, які обирали собі короля 
Д майбутніпокоління 

6. Азазель у поемі «Мойсей» - це 

А пророк 
Б темний демон пустелі 
В князь конюхів 
r світла сила 
Д кочівник 

7. Прочитайте рядки з поеми «Мойсей» І. Франка. 

Маловіре, ще ти не пачавсь 
В материнській утробі, 
А я кожний твій віддих злічив, 
Кожний волос на тобі. 

Твір наrіисаний віршовим розміром 

А ямбом Г амфібрахієм 
Б хореєм Д анапестом 
В дактилем 
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8. Події в поемі «Мойсей>? розгортаються в такій послідовності: 

А заклик Єгошуа до бою - притча про дерева, що обирали 
собі короля - вигнання Мойсея з табору•- спокуса Азазедя 

Б вигнання Мойсея з табору - притча про Дерева, що обирали 
собі короля - спокуса Азазеля - заклик Єгошуа до бою 

В притча про дерева, що обирали собі короля - спокуса 
Азазеля - виmання Мойсея з табору - ~ик Єгошуа до бою 

Г спокуса Азазеля - притча про дерева, що обирали собі 
короля - вигнання Мойсея з табору - заклик Єгошуа до бою 

Д притча про дерева, що обирали собі короля -- вигнання 
Мойсея з табору - спокуса Аз<Ї.зеля - заклик Єгошуа до бою 

9. До композиційних особливостей поеми «Мойсей» належать 

А чотири частини, епілог 
Б 
в 
r 
д 

пролог, двадцять пісень 

розлогі пейзажі, інтер'єри 
зміщення часових Площин, рефрен 
притча в поемі, обрамлення 

10. Головна ідея поеми «Мойсей» - це 

А засудження пророка за недотримання даного народові слова 
Б оспівування славною минулого єврейського наропу 
В заклик вірити у свій народ, позбутися рабської психології 

й будувати нове життя 
r викриття ганебної політики Єгипту ЩОДО єврейського 

народу 

Д засудження молодого покоління через його недалекоглядність 

11 .. У становіть відповідність. 
Герой 

1 Азазель 
2 Єгошуа 
З Датан 
4 Єгова 

А Б в 

1 
2 
3 
4 

432 

r д 

Вчинок 

А карає пророка за сумнів 
Б закликає «до походу! До бою!>? 
В веде свій народ до землі 

обітована! 
r закликає народ закидати 

пророка камінням 

Д намагається підірвати віру 
Мойсея 
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12. У становіть відпо~ідність. 
Художній засіб 

1 алітерація 
2 алегорія 
3 епітет 
4 порівня1;1ня 

А Б в r д 
і 

2 
3 
4 

Приклад 

А Задарма в с,лові твойому 
іскряться 

І сила, й м'якість, дотеп, 
і потуга ... 

Б Ті слова про обіцяний край 
Для іх слуху - се казка ... 

В В золотім океані вас все 
Буде спрага томити ... 

f І ревнув понад юрами грім ... 
Д Мовив терен: -t:Ce добре вам хтось 

Підповів таку раду ... Р. 
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ЛІТЕРАТУРА ХХ c'J/. 

МИХАЙЛО КОЦЮБИНСІ)КИЙ 

(1864-1913) 

Народився в м. Вінниці в родині дрібного чиновника, помер ум. Чер-
нігові. · 

Письменник. 

Найвідоміші твори: оповідання «Харитя», <11Ялинка»; новели <11lnter- . 
mezzo», <11Цвіт яблуні»; повісті <11Дорогою ціною•, «Fata morgana», «Тіні 
забутих предків». 

Повість •1іні забутих предків• (1911) 

Літератур11ий рід: епос. 
Жанр: повість. 
Тема: зображення життя гуцулів у Карпатах на межі ХІХ й ХХ ст. 

в гармонії з природою, традиціями й звич:аями, з язичницькими й христи

янськими віруваннями. 

Головна ідея: оспівування високого й красивого почуття кохання. 
Головні герої твору: Іван Палійчук, його кохана Марічка Гутенюк, 

дружина Палагна, сусід Юра, матір і батько Івана; щезник, нявка, 
чу гай стир. 

Сюжет: розповідь про дитинство Івана Палійчука і про ворогуван
ня його родини із сім'єю Гутенюків - Іван знайомиться з Марічкою під 
час бійки батьків - він зближується з Марічкою, між ними зарод:Жуєть
ся кохання - Іван тривалий час перебуває в наймах на полонині -
повернувшись, він дізнається про смерть Марічки (коли дівчина пере
ходила Черемош, раптова повінь накрила її й забрала із "собою) - Іван 
не вірить у смерть Марічки, уважає, що це вигадки Гутенюків, і йде на 
пошуки дівчини - в одному селі люди знайшли тіло дівчини, проте в 
ньому, посинілому й розбитому річковим камінням, Іван не впізнає Ма
річки - через шість років блукань Іван повертається в село, через рік 
одружується з Палагною - з часом Палагна стає -vtюбаскою» сусіда 
Юри - Іван про це знає, проте йому байдуже, він не може забути своєї 
Марічки - хлопець іде в гори й чує голос нявки-Марічки, прямує за 

ним, а зустрічає чуrайстра, який відволікає його (іде з ним у танок) від 

Марічки - ідучи з<\ голосом коханої, Іван зривається в урвище - на
ступного дня ледь живого Івана знаходять пастухи - Івана ховають за 
місцевим звичаєм (з танцями й розвагами). 

Літературозиавці про твір. Жипя гуцулів у повісті М .. Коцюбин
ського ·- це дивне поєднання християнського й язичницького начал. 
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У rірському селі .~-всі були богомільні», і водночас тут мовби законсервува
лося й поганство, відбившись у звичаях, обрядах, у всьому, чим хараюер
ний лад життя гуцула. Мовби тіні забутих предків ожили перед письмен
ником у Криворівні. І він натхненно відтворив у слові цей двоєдиний 

барвистий світ. Язичющтво цікавило Коцюбинського навіть більше, то
му він так багато уваги віддає казково-демонічному, фантастичному сві
ту довкола fвана й Марічки, - арідпикам, щезникам, мольфарам, лісним, 

чугайстрам; М3.J..ІЮЄ екзоти.чні звичаї, обряди, ритуили гуцулів, якими бу
ло сповнене життя і свіуорозуміння горян. 

У М. Коцюбинськоrо домінує иеоро.wантична хвала природності -
на противагу заскорузлості. Кохання Івана й Марічки зароджується на 

тлі споконвічної ворожнечі родів, родової помсти і, зрештою, протистав

ляється цій ворожнечі. Як гармонія - і ;щсгармонія. Узагалі драматур

гія твору живиться енергією неоромантичних контрастів. Є тут ніжна й 

<~:дика:1> у своїй природно-поетичній -<іПсрвозданпості» Марічка - і є 

приземлено-груба Палагна. Це - живе уособлення поезії і проои, щюх 
версій вибору, який доводиться здійснювати людині у своєму житті. 

Утративши Марічку, Іван на якийсь час опиняється в полоні Палаг

ни, проте без Марічки-мрії життя йому немає ... Іван помирає, але у фі
налі повісті знову - укотре в Коцюбинського! ·-- тріумфує симфонія 
життя в час індивідуальної смерті. 

~Життєхваленням:~. завершив він і «Тіні забутих предків»: під час 
похорону Івана гуцули влаштовують танок ... Життєва філософія 1уцу
лів передбачала СТ(lвлення до життя як до самодостатньої цінності. Ти 
з'явився на світ-·- отже, маєш набутися в ньому, бо сенс і краса життя -
у самому акті життя, його індивідуальній неповторності. Це цілком збі
галося з життєрозумінням, характерним і для інших творів .М. Коцю
бинського, зокрема - його новели <c<lntermezzo», де опоетизовано прос
ті радощі буття. 

Неоромантичне <~:життєхвалення<> й поетизація природи підсиле
ні в <~:Тінях забутих предків• яскравими і.J1tпресіоністичними малюн
ками. Автор нерідко вдається до мови метафор, несподіваного поєд
нання звукових і кольорових образів, принципу переnаж<tння вражен
ня над вираженням. Що таке, для прикладу, «зелений сміх~. як 11е ко

льорова музика гір? Коцюбинський весь час експериментує, шукає 
нові можливості слова - через метафору, персоніфікацію, несподіва
ні контексти для епітетів, нюансування барв: «Гори міняли сво€ бла
китне убрання на рожеві із золотом ризи»-; -«сине дихання гір»; .f!зеле
на кров гір» ... · 

Оригінальний барвистий світ Гуцульщини, що постав зі сторінок 
<~:Тіней забутих предків•, ура:шв кінорежисера С. Параджанова, який у 
середині 1960-х екранізував твір М. К<щюбинського. Кіноверсія повісті 
здобу ла світове визнання (В. Пахаренко ). · 
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• Новела .elntennezzm• (1908)' 

". . Літературний рід: епос (з елементами драми L дійові особи на по
чатку твору й лірики - ліричний' герой, шщітраf емоцій і переживань, 
І І<~йзажі тощо). 1 

Жанр: новела. 
Тема: митець і суспільство. 
Головні ідеї: важЛивість ролі митця в суспільСтві; людина щuслива й 

повноцінна лише в гармонії з природою. . 
Дійові особи: Моя утома, Ниви у червні, Сонце, Три білі вівчарки, 

Зозуля, Жайворонки, Залізна рука города, Людське горе. 
Сюжет: сюжет новели - безфабульний: за його основу взято не по

дієву інтригу, а характерну для імпресіонізму химерну гру настроїв. 

В «lnterrnezzo» вони проходять через три фази: 
1. Депресія. Вона викликана великою душевною втомою ліричного 

героя. Герой утомлений, він перебуває в конфлікті із самим собою. Дже
рело цієї конфліктності - гостра потреба самотності - і водночас не
можливість втечі від «світу людей». 

2. Спокійно-споглядальний стан. Цей стан з'являється як продов
ження тісї гармонії, якої сповнене життя природи. А природа в новелі -
щось більше, ніж просто тло. Вона одухотворена, недарма ж на початку 
твору письменник подав перелік «дійових осіб», серед яких є і «Ниви в 
червні», і «Сонце~, і «Зозуля», і <~:Жайворонки». 

З. Обурення, rнів, нетерпіння. Драматургія новели - не тільки у 
внутрішній конфліктності героя, а й у контрасті між царством пре
кр<tсноі природи й потворною реальністю людського життя. У чарівну 

мелодію кононівських полів і небес вриваються дисонанси. Найбільш 
уражаючий - сповідь селянина про людське горе у фіналі твору 

(кульмінація). 
«lntermezzo» завершується тим, що сповнений гніву й благородного 

нетерпіння митець повертається до міста, де його знову чекає пекло гро

мадських обов'язків і незліченних «треба». ~так далі жити не мпж
иа», - волає його вразлива й совісна душа (В. Па.харенко). 

Теорія дітератури 

Імпресіонlзм - стильова течія модернізму, що виникла наприкін-
. ці ХІХ ст. в Європі (спочатку в образотворчому мистецтві, згодом -
у літературі). Імпресіоністичним творам властиві такі ознаки: психо

логізм у змалюванні персонажів, прагнення відтворити найтонші змі

ни в настроях, схопити миттєві враження, особливий лаконізм прози, 
її ритмічність, багатство зорових (кольори) і слухових (::Jвуки) образів, 
увага до яскравих деталей і водночас відмова від великих соціальних 
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проблем. В українськш літератур~ 1мпресіоністична манера письма 
позначилася на творчості М. Коцюбинського, В. Стефаника, М. Хви
льового, Г. Косинки та ін. 

1. В українс!,кій літературі М. Коцюбинський відомий передусім як 

А романтйк. 
Б реаліст 
В символіст 
r імпресіоніст 
Д експресіоніст 

2. Новела «Intermezzo» М. Коцюбинського присвячена 
А «Тіням забутих предків~ 
Б -«Цвітові яблуні• 
В кононівським полям 
r Лесі У країн ці 
Д дружині 

3. Новела ·.Тntermezzo• 

А житійна 
Б пригодницька 
В фантастична 
r автобіографічна 
Д документальна 

4. До •мінорних• дійових осіб новели -.Intermezzo• належить (нале
жать) 

А 
Б 
в 
r 
д 

Жайворонки 
Залізна рука города 
Зозуля 
Ниви у червні 
Сонце 

5. Прочитайте рядки з новели •Intc;rmezzo• М. Коцюбинського. 
Врешті стаю. Мене спин.я.є біла піна гречок, запашна, легка, наче зби

та крилами бджіл. Просто під ноги ЛЛVlа сп(вуча арфа й zуде на всі стру
ни. Стою і слухаю. 
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Наявність зорових, нюхових і слухових образів в уривку - яскрава 
ознака 

А реалізму 
Б романтизму 
В імпресіонізму 
r експресіонізму 
Д сентименталізму 

6. Композиційною особливістю новели «lntermezzo~ М. Коцюбин
ського є 

А розповідь від третьої особи 
Б розповідь від першої особи 
В кульмінація на початку твору 
r широкі діалоги 
Д перебіг подій новели впродовж однієї доби 

7. Прочитайте уривок із новели «lntermezzo» М. Коцюбинського. 
Прощайте. Йду поміж людьми. Дцша готова, стрнни тугі, наладже

ні, вона вже грає ... 

Цей епізод твору є 

А експозицією · 
Б зав'язкою 
В розвитком дії 
r кульмінацією 

Д розв'язкою 

8. Ознакою драматичного твору в новелі «lntermezzu» є 
А розповідь селянина про п'ять голодних діток 
Б розгортання дії переважно в одному місці 
В обра..1 «тисяч чорних ротів>) 
Г перелік дійових осіб на початку твору 
Д переживання ліричного героя 

9. Прочитайте уривок із новели «lnteпnezzo» М. Коцюбинського. 

Сіра .мал.енька пташка, як грудка землі, низько ,висіла над полем. Трі
пала КflUЛЬМU на місці напружеuо, тяжко і важко тягнула вгору невиди
му струну від землі аж до неба. Струна тремтіла й гучала. Тоді, скінчив~ 
ши, падала тихо вниз, натягала друzу з неба на землю ... 
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У цьому описі пташка «єдна.па небо із землею» у 

А ліру Г арфу 
Б кобзу Д цимбали 
В бандуру 

10. На почаз;ку повели «Inteгmezzo~ і в її фіналі наявний такий образ 

А Мояутома 
Б Жайворонки 
В Зозуля 
Г Три білі вівчарки 
Д Залізна рука города 

11. Повість «Тіні забутих предків:? М. Коцюбинського екранізував 

А Юрій Іллєнко 
Б Олександр Довженко 
В Дмитро Павличко 
Г Сергій Параджанов 
Д Іван Миколайчук 

12. У повісті -sТіні забутих предків~> події розгортаються в 

А Гмичині 
Б Поділлі 
В Покутті 
Г Буковині 
Д Гуцульщині 

13. За ідейно-тематичним спрямуванням повість «Тіні забутих пред
ків:? близька до твору 

А «Лісова пісня:? Лесі Українки 
Б «Наталка Полтавка» Івана Котляревського 

В •Людина:? Ольги Кобилянської 
Г •Марусю• Григорія Квітки-Основ'яненка 
Д «Чорна рада:? Пантелеймона Куліша 

14. Прочитайте рядки з повісті «Тіні забуrих предків:? М. Коцюбинського. 
Ласкаво слухшю н.еб9 простосердечну молитву, добродушно L1tурив

ся Бескид, а вітер, пролітаючи дш1і, старан1І0 вичісував траии иа 110ло
нині, як мати дитячу голівку ... 
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У цьому уривку використано художній засіб 

А метонімію 
Б синекдоху 
В анафору 
r персоніфікацію 
Д оксиморон 

15. Злим духом, що править усім, у віруваннях героїв повісті «Тіні забу
тих предків• ·постає 

А щезник 
Б чугайстер 
В арідник 
r нявка 
Д лісовик 

16. Повість «Тіні забутих предків'І> закінчується реченням 
А Другої днини знайшли пастухи ледве живого Івана. 
Б Так Палагна стала любаскою Юри. 
В Під вікнами сумно ридали трембіти. 
r Для праці - будні, для ворожіння - свято. 
Д Тяжкі часи настали в родині Івана по смерті ~·азди. 

17. Як композиційний елемент М. Коцюбинський уводить у повість 
4:Тіні забутих предків» 

А русальні пісні 
Б колядки 
В щедрівки 
r коломийки 
Д веснянки 

18. Події в повісті •Тіні забутих предків» розгортаються в такій послі
довності: 
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А танок із чугайстром - Марічка ділиться цукеркою 
з Іваном - Іван на полонині - одруження з Палагною 

Б Іван на полонині - Марічка ділиться цукеркою 
з Іваном - одруження з Палагною - танок із чугайстром 

В Марічка ділиться цукеркою з Іваном - Іван на полонині - од
руження з Палагною - танок із чугайстром 

Г Іван на полонині - одруження з Палагною - танок 
із чугайстром - Марічка ділиться цукеркою з Іваном 

Д Марічка ділиться цукеркою з Іваном - одруження 
з Палагною - Іван на полонині - танок із чугайстром 
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19. Повісті ~Тіні забутих предків» властиві ознаки 
А реалізму і класицизму 
Б сентименталізму й бароко 
В романтизму й неокласицизму 
r неоромантизму й імпресіонізму 
Д експресіонізму й символізму 

20. У повісті «Тіні забутих предків» порушені всі названі проблеми, 
КРІМ 

А язичництваіхристиянства 
Б людини й природи 

r митця і суспільства 
Д життя і смерті 

В кохання і ненависті 

21. У становіть відповідність (-«Тіні забутих предків• М. Коцюбинського). 

Герой Репліка 

1 Іван 
2 Марічка 
3 Палагна 
4 Юра 

А Нічьо! .. Ти меш, сарако, вівчарити, я му сіно роби
ти. Вилізу на копицу та й cu подuв.лю в гори на по
лонинку, а ти мені затрембітай". 

Б Навіки слава!" Тепер маєм живий вогонь, а доки ме 
він горіти, ні звір, ні CWta нечиста не озьмеся мар

жини та й нас, ирщених ... 

А Б в r д 

В Ага! Ти так!" То я мушу тебе заклинати. Я закли
наю вас, громи й громовенята, тучі і тученята, я 
розганяю тебе, фортуно, наліво, на ліси й води". 

r Чому не заговориш до мЄне, чому не поlЛЯнеш, не 
позавиваєш мозолі на моіХ пучках? А в котру онь 
доріжку вибиравшся ... відки виглядати маю тебе? 1 

2 
з 

4 

Д Ще кривий! .. Ще сліпий!" Го-го! Як танцювати, 
то танцювати". Я ще заграю до танцю." 
Ти ще такої не чув, небоже." 

22. Установіть відповідність (-«Тіні забутих предків• М. Коцюбинського). 

Герой 

1 Іван 
2 Марічка 
З Палагна 
4 ватаг 

Дія 

А видобуває у старий спосіб вогонь 
Б постійно ворожить, зраджує 

близькій людині 
В потопає в Черемоші 
r покидає рідне село й повертається 

через шість років 

Д уважає свою дитину підкинутим 
бісеням 

А Б в r д 
1 
2 
з 

4 
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23. У становіть відповідність (~Тіні забутих предків*' М. Коцюбинського). 

Художній засіб 

1 тавтоло1ія 
2 порівняння 

3 антоніми 
4 діалектизм 

Приклад 

А С1f1оЇш тут маленький, 

як бадшшна в полі. 
Б Зеленим сміхом засміялися 

трави ... 
В ... і все розпливалось в червонім 

вогні, в якому згорілQ його 

життя ... 
Г Навіть маржинка не давала 

колишньої втіхи. 

Д ."иа всьому світі тільки дві барви: 
в зеленій - зе.мл.я, 
в бла}(Uтній - небо ... 

А Б в r д 
1 
2 
3 
4 

24. У становіть відповідність (~Тіні забутих предків» М. Коцюбинського). 

Діалектuз/•f. 

.1 rазда 
2 царинки 

3 ватра 
4 плай 
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Лексичне значения 

А RОГНИЩС 

Б хазяїн 

В гірська стежка 
r "обгороджений сінокіс 

близько до оселі 
Д беалісні гори 

А Б в r д 
1 
2 
з 

4 
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ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА 

(1863-1942) 

Народилася в м. Гура-Гуморі (Південна Буковина, нині Румунія) 
у родині урядовця, померла в м. Чернівцях. 

Письменниця. . 
Найвідо.АІі.ші твори: повісті -«Людина!>, «Царівна!>, ~земля~>, «В неді

лю рано зілля копала!>. 

Повість •Земля• ( 1902) 

Літературний рід: епос. 
Жанр: повість. 
Тема: зображення трагічної подіі, що сталася в гуцульській родині 

хлібороба наприкінці ХІХ ст. 
Головна ідея: поміркувати над причинами братовбивства, тобто пер

шогріха, зла у світі. 
Головні герої: заможний rазда Івоніка Федорчук, його дружина Ма

рійка, старший син Михайло, молодший син Сава; заможний rа.зда Ва
силь Чоп'як, його дружина Докія й дочка Парасинка, чоловік Парасинки 
Тодорика; панська наймичка Анна; циганка Рахіра та її батько Григорій. 

Сюжет твору: заможний І'аЗда Василь Чоп' як віддає свою дочку Па
расинку за нелюба Тодорику (дівчина закохана в Михайла Федорчу
ка) - старий Івоніка на весіллі каже, що шкодує за такою невісткою, як 
Парасинка, його Михайло був би прекрасною парою, проте його скоро 
заберуть до армії; Михайло - чемний і працьовитий хлопець, молодший 
син Сава - байдужий до господарства, не любить землі; Івоніка каже, що 
він не одержить у спадок землі, якщо не зміниться ·~ Івоніка зізнасться 
Докії, що має гроші, щоб відкупити Михайла від армії, nроте не знає, чи 
вдасться - Марія була трудолюбивою rаздинею і дуже економною, тому 
на селі її називали скупою; якось вона піuша до ворожки й та напророчи
ла їй, що роздаватиме своє добро бідним, а від людей ховатиметься, що 
близьке піде далеко від неі, а далеке стане близьким - жид, з яким Іво
ніка домовився. про Михайла й дав rроші за викуп із солдатчини, десь 
зник, тож Михайло вимушений іти до армії - Михайло все частіше ду
мав про панську робітницю Анну, нещасну дівчину, яку бив рідний брат, 
а матір забирала зароблені гроші - якось Михайло зустрівся з Анною, яка 
поверталася з лісу, їй привиділося, ніби з ліска летить щось темне з вог
няними очима, Михайло заспокоів дівчину -·тим часом Сава нишком 
1юсив Рахірі крадені вдома борошно, сир ... - восени Федорчуки із сумом 
провели в армію Михайла - хлопцеві дуже тяжко було в солдатах, навіть 
закрадалася думка про дезертирство - тепер щотижня до нього прихо

див батько, усіляко підтримував сина - Марійка гнівалася на Саву, 
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казала, що той не одержить :3емлі, якщо й далі буде з,Рахірою - Анна під 
серцем носила дитину, люд» стали вже це помічати, мати й брат виmали 
Анну з дому, її прихистила в себе Докія - якось зустрілися на пасовись
ку Анна й Рах.іра, Рах.іра почала випитувати, хто ж батько майбутньої ди
тини, вони почали сваритися й Анна навіть ударила Рахіру й сказала, що 
про неї, ледащицю й відьму, кажуть у селі - Рахіра поскаржилася на Ан

ну Саві - Михайло був удома у відпустці - Сава попросив Михайла пі
ти разом з ним уночі до панського лісу й набрати там дерева, щоб відре
монтуваrn огорожу; Михайло вважав це крадіжкою, проте згодився - на 

друmй день лісник приніс Марійці страшну звістку: у панському ліску 
знайдено вбитого Михайла - багато людей зібралося у Федорчуків, ко
ли зайшла до хати Анна й кинулась до Михайла, усі збагнули1 хто бать
ко ще не народженої дитини - Анна кинулася до Сави й кричала, що він 
убивця - Івоніка вийшов на двір і став гаряче молитися, бо зрозумів, що 
~за землю підняв Сава руку на свого брата, лиш за землю! .. іншого тут не 
мо?.Ло бути» - на другий день приїхала комісія і встановила, що в Ми
хайла стріляли зблизька, що він вижив би, якби відразу його знайшли в 
ліску - Сава був блідий і трясся, ніби від пропасниці - лікар помітив на 
його штанях кров, проте він пробелькотів, що то від зайця - Саву запі
дозрили, але нічого не знайшли - коли робили розтин тіла, з нього випа
ла куля; Івоніка підняв її і заховав, кулю впізнав: саме такими стріляв 

Сава - Івоніка боявся втратити й другого сина - Саву забрали до міс
та - відбулося поховання Михайла- Анна народила близнят (двох 
хлопчиків) - навесні за порадою Докії Анна пішла до Марійки, аби та 
взяла хоч одного хлопчика на утримання, проте вона виrnала Анну - на 
Різдво, коли Марійка була сама в хаті, то до вікна підійшов якийсь чоло
вік і сказав, що бачив, як у ліс Михайло йшов із Савою, а говорить він 
про це тільки тепер, бо не хоче мати камінь на душі - через брак доказів 
Саву відпустили - він пішов до Рахіри, кажучи, що не потребує батько
вої землі й піде з жінкою на заробітки до Молдови - Анна жила з боже
вільною думкою вбити Саву, а той однієї її і боявся - померли близнята 
Анни й вона ніби збожеволіла (бродила полями, заходила до хат, не впіз
наючи нікого) - Івоніка картав дружину, що та не прийняла онуків - Ан
ну відвезли до шпиталю (гроші на лікування зібрали всім селом) - про
йшло шість років, Івоніка й Марійка працювали й за Михайлову душу го

дували обідами бідних, Саву відділили, віддавши йому півхати, а землею 
не наділили (хай сам заробляє) - Докіїн брат Петро став лісником і од
ружився з Анною, минуло п'ять років, і в них народився хлопчик - Івоні

ка потайки від Марійки записав на нього найкращий лан Михайла. 

ЛітературоЗШlвЦі про твір. Повість «<Земля• (1902), написана на 
основі реальної трагедії братовбивства, що сталася восени 1894 р. в селі 
Димка неподалік від Чернівців, куди письменниця часто виїжджала на 

відпочинок. 
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Уже сам факт розробки авторкою біблійного мотиву братовбивства 
свідчить про те, що в основі твору морш~ьно-етична проблематика, за
глиблення у філософську і навіть містичну царину, притчева атмосфе
ра, наскрізна знаковість. Серед проблем, що досліджуються в повісті, 
у контексті символізму найцікавіші дві: людина і земля та доля людини. 
Окреслимо .кожну ~ цих проблем. 

Перша nроблема. Ольга Кобилянська поглиблює, конкретизує уже rш 
той час відому.ідею про те, що селянш1 перебувавпід владою землі. Письмен
ниця розширює діапазон - не лише селянин, а й кожна людина; крім того, 
виокремлює два різновиди такої -влади - духовний і матеріальний. 

Аби жити із землі, успішно господарювати на ній, селянин має при
йняти її закони. Найголовніші з них: любов як життєва настанова; необ
хідність керуватися і знаннями, і вірою; життя - найвища краса і само
цінність; сумлінна праця - священний моральний обов'язок, єдини:й за
сіб і виправдання буття людини. Саме за цими законами живуть Івоні
ка та Михайло, вони перебувають під духовною fІладою землі. Причому 
духовна й матеріальна влада землі в їхніх душах зрівноважені: люблячи 
землю, молячись на неї, милуючись нею, вони дбають і про зиск, і про 
збагачення зі своїх rрунтів. 

Одначе рівновага між двома владами землі в душі хлібороба часом 
порушується, тоді зиск стає головною його метою. Така настанова при
носить у світ дисгармонію: Докія нівечить життя своїй доньці, видавши 
заміж за багатого нелюба; Марійка через свою скнарість мимохіть стає 
однією з причин трагедії Михайла та Анни; спричиняється до лиха і Ра
хіра, прагнучи поживитися федорчуківською землею. 

Ще страхітливіша духовна катастрофа настає тоді, коли людина 
цілком зрікається влади землі над собою, пориває з нею зв'язок. Тоді во
на порИває і з мораллю, губить совість (здатність розрізняти добро і 
зло), витісняє Бога зі своєї душі. Такою людиною виступає в повісті Са
ва. Властиво, Сава повторює комплекс Каїна, ним керують гординя й 
заздрість. Розкриваючи цей образ, О. Кобилянська досліджує природу 
каїнізму. Сава - абсолютний бунтар, його головна мета - цілковита 
свобода, незалежність від усього - від батьків, дому, землі, людей. До 
світу в цілому Сава настроєний вороже, надто ж до тих моральних ви
явів світу, що за.1іхають на його егоїстичну вседозволеність. Сава затято 
долає в собі відчуття гріха (він гордиться, що не боїться гріха кохатися 
з двоюрідною сестрою, навмисне робить це, кидаючи виклик табу, забо
ронам). 

Куди ж веде така життєва настанова? Зрікаючись влади землі, шир
ше - влади любові над собою, Сава праrnув вибороти абсолютну свобо
ду, а знайшов абсолютну неволю, став безвідмовним знаряддям у пазу
рях князя тьми, утратив здатність собою володіти, розпоряджатися. По
бачивши піл час весняної оранки зайця, парубок блискавичним рухом 
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машинально убиn йот грудкою, а потім викинув геть. На батькове за
питання: «Пощо ти вбив зайця?» - не міг нічого відповісти, бо «в дій
сності не знав, пощо вбив його; якесь "щоС1J" у 1tім приказаЛо йому те вчи
нuтиь. 

Значить, не жадоба землі - причина братовбивства (як досі прийня
то вважати), а павпаки, зречення влади землі. На погрозу матері позба
нити йоm спадку Сава якось відповідає: «Чи я жадаю від вас землі? .. 
Я 11е жадаю від вас ані крихітки зелtлі! Держіться вашої землі, а я ароб
лю, що мені схачеться!~ Отже, не земля, а якраз оте «щось1>, що «прика
зало~ Саві вбити зайця, підштовхнуло його і до братовбивства. 

Епілогові сцени повісті разюче засвідчують духовну смерть брато
вбивці. Пристрасний потяг до Рахіри минув, бо тепер (після законного 
одруження) це вже не гріх, не долання заборони; батьки, люди загалом 
відсахнулися від нього. А головне - сам він ·«Не має спокою>.>, «ходить, 
як зблудженuй~. тобто відчуває смерть своєї душі, а відтак безцільність 
свого існування. 

Друга проблема, досліджена в повісті, -· фатум, влада долі над лю
диною. Авторка наголошу(;:, що кuжна людина проходить по життю ли
ше тим шляхом, який їй накреслено згори, і як би не старалася, що б не 
робила, не ;:~може звернути .з цього шляху. У се-таки зречення влади зем
лі - лише зовнішня, очевидна причина трагедії, глибинна ж, визначаль
на -- доля. Це підтверджує вже сам епіграф, узятий з писань норвезь-
1<оm містика Юнаса Лі: «Кругом нас знаходиться якась безодня, що її 
вирила доля, але тут, у наших серцях, вона найглибша». Ольга Коби
лянська підкреслює вплив спадковості на характер людини. Але ж саме 
і тільки доля вирішила, що Михайло вдався в Івоніку, а Сава -- у Ма
рійку, а не навпаки; чи так само Анна - у «чесного rазду>.> батька, а не в 
лиху, 11отворну тілом і душею матір (В. Пахаренко). 

Теорія літератури 

Модернізм -·- літературний напрям, що утвердився в мистецтві на
прикінці ХІХ -- на початку ХХ ст. водночас із новим розумінням люди
ни, коли найбільш істотним стає все особистісне, нетипове. Для модер
нізму характерна пристрасть до зображення дійсності як хаосу й абсур
ду; особистість описується в контексті її відчуження від соціуму, закони 
якого вона сприймає як такі, що не пізнаються і є алогічними та ірраціо
нальними. Олена Ляуфлер (повість «Людина)). О. Кобилянської) не 
сприймає усталених міщанських традипій, за якими жінка має бути ли
ше прикрасою чоловіка; у повісті детально змальовано передусім осо
бистість, її боротьбу за право бути людиною - тож цей твір модерний. 
Ою.га Кобилянська - один із перших представників модернізму в укра
їнській літературі, до модерністів належать також І. Франко, Леся 
Українка, М. Коцюбинський та ін. 

446 



Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Модерністські течії: неоромантизм, неокласицизм, символізм, імпре-
. сіонізм, експресіонізм, футуризм.. У своїй подальшій творчості О. Коби
лянська тяжіла до символізму й неоромантизму, пов'язаного з мужнім 
гуманізмом. Автори неоромантичних творів жащurи змін у житті й сти
лі, і тому відмовлялися від лицемірства вікторіанської моралі, психоло
гії накопичування. Герой у неоромантичному творі - силь»а особис
тість, яка на.Магається наблизити дійсність до мрії (повість О. Кобилян
ської 4'Людинаs-). 

СимволЬм (з фр. symbolisme - знак, розпізнавальна прикмета) -
мистецький напрям, основним принципом якого було художнє відтво
рення сутності предметів та ідей, що знаходяться за межею чуттєвого 
сприйняття, з використанням символу. Символ сприймається як уособ
лення індивідуального уявлення художника про світ. 

Озцаки символізму: 
•заміна думок, понять відповідними знаками - символами, що ма

ють прих9ваний смисл ( 4Смерть» символісти замінюютf) словом .~:ніч», 
а ..~:молодість!> - 4ранком!> ); 

• бунт проти надто консервативної суспільної моралі; 
• естетство - захоплення витонченою поетичною формою й недо-

оцінка змісту; 

• культ екзотичних і заборонених тем; 
• увага до позасвідомого з метою вирватися за межі повсякденного. 
Сутність течії полягає в цілеспрямованій спробі символізувати зов-

нішні, матеріальні вияви світу з метою в такий спосіб пізнати його внут
рішній зміст. 

1. · Ольга Кобилянська перші свої твори писала мовою 
А українською Г румунською 
Б польською Д німецькою 
В російською 

2. Повість 43емля»- О. Кобилянської належить до творів 

А класицизму Г реалізму 
Б сентименталізму Д модернізму 
В романтизму 

. ' 
З. Повість 4'3емля» О. Кобилянська присвятила 

А Наталі Кобринській 
· Б Лесі Українці 

В своєму батькові 
r буковинській землі 
Д ТарасовіІПевченку 
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4. Словами -«Він роботи боїться, йому танець у голові. Зо стрільбою 
ходив би день і ніч по полі й по лісі» охарактеризовано 

А Тодорику Г Василя Чоп'яка 
Б Григорія Д Михайла Федорчука 
В Саву Федорчука 

5. Словами -«нічого не мала, була убога, а лиш виставлеиа иа тів мате
рі і штовханці- брата» охарактеризовано 

А Докію Г Рахіру 
Б Парасинку Д Анну 
В Марійку 

6. Головна ідея повісті «Земля» О. Кобилянської 

А порушення проблеми батьків і дітей 
Б роль землі в житті селщшна 
В оспівування почуття кохання 
Г з'ясування причин братовбивства 
Д роль праці людини на землі 

7. Сусідній ліс, теля, місяць та зорі, обірвана струна на весіллі, закри
вавлені вогняні шмати з розжареними очима - усі ці поняття в новісті 

«ЗСМЛЯ» Є 

А авторськими епітетами 
Б 
в 
г 
д 

елементами пейзажу 
злими силами природи 

основними символами 

плодами фантазії героїв 

8. Біблійний образ Каїна втілює в собі 

А Тодорика Г Івоніка 
Б Григорій Д Сава 
В Михайло 

9. Події в повісті «Земля» розгортаються в такій послідовності: 
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В пригода з марищем з розжареними очима - випробовування на
меrtв на морозі - одруження Анни з Петром - пригода із Сой
кою і телям 

r випробовування наметів на морозі - пригода з марищем з роз
жареними очима - пригода із Сойкою і телям - одруження Ан
ни з.Петром 

Д одруження Анни з Петром - пригода з марищем з розжареними 
очима· ...... випробовування наметів на морозі - пригода із Сой
кою і телям 

1 О. Найбільше Сава боявся 
А Михайла 
Б Івоніки 
В Анни 
r Рахіри 
Д Марійки 

11. Установіть відповідність. 
Героїня 

1 Марійка 
2 Домніка 
З Анна 
4 Рахіра 

А Б в r 
1 
2 
з 

4 

д 

Характеристика 

А lй вічно все щось не в смак, Ходить, як та хмара, 
але на те не дивиться ніхто, ніхто її балакань не 
слухає. На те вона жінка, аби язик у неї не стояв 
за зубами та аби день і ніч стогнала. 

Б На гулянку ходила зрідка й називала всіх хлопців 
прямо смаркачами. 1 диво! Помимо її краси й 
розуму, по.мимо незвичайної старанності, з якою 
завсіди одягалася, не викликувала подиву й 
симпатії в мужеській половині сільських 
мешканців. 

В Була се слабосш~ьна, ще доволі молода жінка з 
нЬкними рисами обличчя, на якім за першим 
поглядом було пізнати, що тяжка, ненастанна 
праця й жура, що гнітила її, надали ій п 'ятно 
старості. 

r Середньоzо росту, з темним, як шовк, волоссям ... 
на око ніжна, таїла в собі силу та вабила до себе, 
мов музика, гармоніею жіночності. 

Д ".на неі ні один порядний хлопець на селі не 
гл.ядить, її ніхто порядний за жінку не візьме. 
Вона поzана волошка ... Чоло волоссям заросло, 
а очі, як у чортиці або як у zолодної собаки! 
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12. У становіть відповідність. 
Діалектизм Лексичне значення 

1 rазда А дядько А Б в r д 
2 се рака Б господар 1 
3 бурд ей в стежка 
4 бадіка r бідолаха 

д землянка 

2 
з 

4 
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ЛЕСЯ УКРАЇНКА 

(1871-1913) 

Справжнє ім'я - Лариса Петрівна Косач. 

Народшzася в м. Новограді-Волинському в родині громадського дія
ча, померла в м. Сурамі (Грузія). 

Поетеса, драматург, перекладач. 
Найвідоміші'творu: збірка поезій «На крилах пісень~; поема «Давня 

казка»-; драма-феєрія «Лісова пісня»-; драматична поема «:Бояриня»-. 

Драма-феєрія •Лісова пісня• (1911) 

Літературний рід: драма. 
Жанр: драма-феєрія (проблемно-філософська драматична поема). 
Тема: зображення світу людини й світу природи в їх гармонійних і 

суперечливих взаєминах. 

Головна ідея: оспівування краси людських взаємин, пориву ДО щас
тя, незбагненної сили великого кохання. 

Дійові особи: Лукаш, його мати, дядько Лев; Килина, діти Килини; 
хлопчик; Мавка, Лісовик, Перелесник, Водяник, Русалка Польова, 

Злидні, «Той, що греблі рве»-, «Той, що в скалі сидить»-; Доля. 

Сюжет 
Перш~\ дія. Старезний, предковічний ліс на Волині - до дуба, що 

на широкій ліСовій галявині, прийшли будувати хату дядько Лев і його 
небіж Лукаш - від зимового сну прокидається Мавка, почувши гру Лу
каша на сопілці - Лукаш збирається наточити соку з берези, проте 
Мавка зупиняє його, адже береза - її сестра, а сік її - то кров - Мавка 
й Лукаш закохуються, перший поцілунок - Лукаш розповідає про те, 
що восени його хочуть оженити, від чого Мавка засмучується. 

Друrа дія. Пізнє літо - мати докоряє Лукашеві, що він все грає, а ро
бота стоїть :___ коли на подвір'ї з'являється Мавка, мати Лукаша каже їй, 
що не гоже дівці упадати за парубком, проте лісовій красуні ці людські 
міркування не зрозумілі - за Мавку заступається дЯдько Лев, аби його 
сестра не називала Мавку відьмою - мати дає Мавці серпа й загадує жа

ти - Мавці не вдається цього зробІПи, бо з жита .виринає Русалка По
льова й благає сестрицю не губити її красу - Мавка, щоб хоч якось ви
правдати себе перед матір'ю Лукаша, ріже собі руку серпом - на полі з'яв
ляється мати з молодицею й лає Мавку за неробство - приходить Лукаш 
і допомагає молодиці жати - Лукаш проводжає Килину додому - за
смучена Мавка плаче біля озера й просить Лісовика зробити її такою, як 
була; Лісовик вбирає її в багряницю й срібний серпанок, у цей момент 
з'являється Перелесник і кружляє Мавку у вирі шаленого танцю - рап
том із землі зявляється страшне Марище і вмовляє Мавку піти з ним у 
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далекий край, де «Ні дерево, ні зілля не шелестить, не навіває мрій• - тут 
з'являється Лукаш; побачивши бліду Мавку, каже: <?Яка страшна! Чою 
ти з мене хочеш?» - Лукаш поспішає до хати й просить матір готувати 
хліб для старостів, бо завтра буде сватати Килину - почувши ці слова, 

· Мавка зриває із себе багряницю й просить Марище забрати її із собою -
вони зникають під землею. 

Третя дія. Хмарна осіння ніч - біля хати Лукаша чорніє постать 
Мавки - з лісу виходить Лісовик і дивується, що Мавка тут, а не в «То
го, що в скалі сидить~.. - Мавка пояснює, що саме він визволив її своїм 
злочином, перетворивши Лукаша на вовка - почувши вовче виття, яке 
доходило до кам'яної печери, Мавка розповідає, що прокинулась і си
лою чарівних слів урятувала Лукаша, повернувши йому людську подо
бу - мати докоряє Килині, що та довго спить і погана господиня - Ки
лина, вибігши по воду, помічає постать Мавки й запитує, чого та при
йшла - Мавка відповідає: <0Стою та дивлюся, які ви щасливі• - Килина 
говорить: «А щоб ти стояла у 11уді та в диві!» - Мавка раптом перетво
рюється на вербу - з лісу виходить Лукаш, на нього накинулася Кили
на й обізвала п'яницею, він відповів: «Мовчи! Не скигли!» - на запитан
ня Лукаша, куди подівся дядьків дуб, вона відповіла, що продала куп
цям, щоб н:е вмерти з голоду - з хати вибігає мати й радіє синові, скар
житься на тяжке життя з «отою відьмою» - Лукаш докоряє матері, що 
їй судилося бути відьомською свекрухою - до них підходить хлопчик 
із сопілкою, зробленою з верби-Мавки, і просить Лукаша заграти на 
ній - Лукаш починає грати й чує голос Мавки, випускає з рук сопілку 
й запитує в Килини, що то за верба - Килина просить Лукаша зруба~ 
вербу, Лукаш ударив раз по стовбуру, замахнувся вдруге й опустив ру-\ 
ки - тут кинулася Килина, вихопила сокиру й замахнулася - у цю 
мить метеором-вогнем З неба злетів Перелесник і обійняв вербу, сш1-
лахнув вогонь і, досяшувши верховіття, перекинувся ·на хату - мати й 
Килина виносять із хати добро разом із Злиднями - Килина просить 
Лукаша покинути ліс і повернутися в село - Лукаш не погоджується -
Килина йде геть - аж тут з-за берези виходить легка, прозора постать 
Мавки і схиляється над Лукашем - Мавка ні в чому не звинувачає Лу
каша. Твір закінчується ремаркою, що сприймається як вірш у прозі 
(Лукаш починає грати, тьмяний зимовий День зміняється на ясну вес
няну ніч, Мавка спалахує давньою красою в зорянім вінці, Лукаш ки
дається до неї, білий цвіт огортає закохану пару, переходить у заметіль, 
коли завірюха вщухла, стає видно Лукаша, що сидить сам, прихилив
шись до берези, на його вустах щаслива усмішка, очі заплющені, з неба 
падає сніг). 

Літературознавці про твір. Оскільки поема Лесі Українки -sЛісова 
пісня~.. є одним із найвиразніших взірців неоромантичного стилю, про
слідкуємо найхарактерніші його риси у творі: 
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1. Уже сам жанр (драма-феєрія) передбачає поєднання реального й 
фантастичного, інтуїтивно-символічного; а також особливу потужність 
ліричного струменя. 

2. Конфлікт твору - це неспівмірність дух:Qвно-піднесеного й мате

ріально-приземленого в душі, боротьба Людини в людині. 
З. У •Ліс9вій пісні• зіставляються два світи - гармонійно-доскона

лий (утілюється в панорамі одуховленої природи) і дисгармонійно-при
мітивний (утілюється в житті людського суспільства). 

4. Ціла тканина драми наскрізь символічна,' усі її персонажі й деталі 
є знаками певних духовних станів. Так, Перелесник і -«Той, що греблі 
рве• символічно втілюють волю, молодість, чин; Водяник, навпаки, -
старість, поміркованість, Столітній дуб на галявині біля Лукашевої ха
ти - символ єдності л.юдини й природи. Отож, зрізавши й продавши 
цей дуб, мати й Килина тим самим остаточно позбавляють себе можли
вості влитися в гармонію світу, тобто сягнути щастя. 

Символічними є п'ятеро центральних персонажів. Лукаш уособлює 
людину й відповідно дві грані її душі - духовну й матеріальну, які вті

люються симетрично у двох парах образів: досконалого дядька Лева й 
ще досконалішої Мавки; примітивної матері й ще примітивнішої Кили

ни. Тобто, не вплив середовища, не зіткнення з тими чи іншими людьми 
визначають вчинки, життєву настанову Лукаша, а навпаки, його душа 

зумовлює середовище: коли в Лукашеві переважає духовна грань, вона 

втілюється в образах дядька Лева і згодом Мавки, коли переважає ма
теріальна, - утілюється в образах матері й згодом Килини. 

Неоромантична проблематика твору: 
а) людина і природа; 
б) людина і мистецтво; 

-в) проблема добра і зла; 
г) проблема кохання; 
r) проблема самозради. 
Глибиною думок, красою поетичних образів драма-феєрія •Лісова 

пісня• Лесі Українки постала нарівні з такими творами світової класики, як 
.сСон літньої ночі• В. Шекспіра і· .сПер Гю1m> Г. Ібсена. Зокрема М. Риль
ський назвав цей твір ~діамантовим ві~щем Українки• (В.Пахаренко). 

Вірш -cContra spem sperol•i (1890) 

Літературний рід: лірика. 
Жанр: ліричний вірш. 

Вuд ліри'ІШ: особиста (філософська). 
Провідний мотив: заперечення тужливих настроїв, протиприродних 

молодості, оптимізм людини за будь-яких життєвих ситуацій. 

1 Contra spem spero/ - Без надії сподіваюсь! (Латин.) 
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Віршовий розмір: анапест. 

Тип рим.ування: перехресне. 
Літературознавці про твір. Уся поезія побудована на антитезах, 

причо~у художні протиставлення звучать як крилаті, афористичні ви
слови. Іх виразність досягається за допомогою метафоричної образнос
ті, яка посилює емоційність звучання твору. 

Імпульсом до створення віріпа стало загострення в авторки хвороби, 
проте подолання особистої недуm переросло в утвердження героїчної 
особистості, яка готова всі зусилля віддати боротьбі проти кривди в 
найширшому соціальному та національно-визвольному аспектах. Леся 
Українка утверджувала незламність духу людини й оптимістичним мо
тивом, і всіма художніми засобами, й експресивним художнім звучан
ням, коли категоричне «Ні!» на початку твору змінилося ще рішучішим 
«Так!» в останній його строфі (П. Хропко). 

1. Справжнє прізвище Лесі Українки 

А Вілінська 
Б Кобринська 
В Косач 
f Барвінок 
Д Драгоманова 

\ 
\ 

2. Прочитайте уривок із вірша «Contra spem spero!» Лесі Українки. 
В довгу, темную нічку невидну 
Не стулю ні на хвШLьку ачей, 
Все шукатиму зірку провідну, 
Ясну владарку темних ночей. 

Віршовий розмір твору 

А ямб 
Б хорей 
В дактиль. 
r амфібрахій 
Д анапест 

З. Прочитайте уривок із вірша «І все-таки до тебе думка лине."» Лесі 
Українки. 
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Тип римування вірша 

А перехресне 
Б суміжне 
В кільцеве 
r монорим 

Д білий вірш 

4. «Чи не одиноким мужчиною на новочасну соборну Уqюїнуі> Лесю 
Украінку назщ~в 

А Іван Карпенко· Карий 
Б Іван Франко 
В Василь Стефаник 
Г Михайло Драгоманов 
Д Михайло Коцюбинський 

5. Провідним мотивом вірша •Contra spem spero!i> є 

А сумніви щодо можливості одужання хвороі 

молодої людини 

Б заперечення права молод~і людини на 
справжнє щастя 

В любов до рідного краю, його історіі, традицій, 
культури 

r місце митця в суспільному житті 
Д заперечення тужливих настроів, протиприродних 

молодості 

6. Вірш •Contra spem spero!~ побудований на 

А порівняннях 
Б паралелізмі 

В риторичних запитаннях 

Г оксиморонах 
Д антитезах 

7. Назва вірша •Contra spem spero!11- Лесі Українки в перекладі з лати
ни означає 

А без надіі сподіваюсь 
Б мовчати - кричати 
В надія помирає останньою 

f ООрОТИСЯ ДО КіИЦЯ 
Д думки проти течіі 
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8. У драмі-феєрії «Лісова пісня• Лесі Українки оспівано красу 

А Поділля f Слобожанщини 
Б Полісся Д Галичини 
В Буковини 

9. Суперницею Мавки в драмі-феєрії «Лісова пісня• виступає 

А Доля 
Б мати Лукаша 
В Килина 
f Русалка 
Д Русалка Польова 

10. За дядька Лева й Лукаша заступається через наміри Русалки їх за
лоскотати 

А Перелесник 
Б Лісовик 
В Водяник 
f Мавка 
Д -.Той, що греблі рве• 

11. Бездуховність й обивательську обмеженість (•Лісова пісня• Лесі 
Українки) утілено в образі 

А -.Того, що в скалі сидить• 
Б дядька Лева 
В Лукаша 
Г Килини 
Д Пропасниці 

12. Слова Я маю в серці те, що не вмирає! належать (•Лісова пісня• Лесі 
Українки) 

А Лукашу 
Б Перелеснику 
В Мавці 
f Русалці Польовій 
Д «Тому, що греблі рве• 

13. Прочитайте уривок із ремарки драми-феєрії •Лісова пісня• Лесі 
Українки . 

.. .молодий, дуже білявий, синьоокий, з буйними і разом плавкими руха
ми; одежа на йому міниться барвами, від каламутно-жовтої до ясно
блакитноі, і поблискує гострими золотистими іскра.ми. 
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У цих рядках описується 

А Лукаш Г Перелесник 

Б Водяник Д •Той, що греблі рве• 
В Лісовик 

14. Прочитайте уривок із драми-феєрії •Лісова пісня• Лесі Українки. 

І сншися мені все білі сни: 
на сріблі сяли ясні самоцвіти, 
стелwtися незнані трави, квіти ... 

У цих рядках використано художній засіб 

А анафору 
Б синекдоху 
В порівняння 
r алітерацію 
Д метонімію 

15. Перетворення людини на рослину (Мавки на вербу, Лукаша на вов
кулаку) властиве фольклорному жанру 

А думі 
Б баладі 
В билині 
Г колядці 
Д коломийці 

16. Жанр феєрія можна означити словами 
А музичний,музикальний,ритмічний 
Б чарівний, казковий, міфічний 
В фантастичний, химерний, непересічний 
r пригодницький, авантюрний, гострий 

Д чуrrєвий,сльозливий,тонкий 

17. Композиційну особливість драми-феєрії •Лісова пісня• вказано 
в рядку 

А розгортання подій упродовж трьох років, кожен з яких 

різний за настроєм 
Б поділ на три діі, кожна з яких починається пейзажем 

відповідної пори року 

В порушення хронологічної послідовності в розгортанні подій 
Г перехід із світу людей у світ природи через 

сни дійових осіб 
Д пісенний початок кожної діі сумний, а кінець - оптимістичний 
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18. Подіі в драмі-феєрії '*Лісова_ нісня»- розгортаються в такій нослідов
ності: 

А Лукаш одружується - Мавка не дає Лукашу наточити 
соку з берези - Мавка перетворюється на вербу -
Лісовик перетворює Лукаша на вовкулаку 

Б Лісовик перетворює Лукаша на вовкулаку - Мавка 
не дає Лукашу наточити соку з берези - Лукаш одружується -
Мавка перетворюється на вербу 

В Мавка перетворюється на вербу - Мавка не дає Лукашу 
наточити соку з берези - Лукаш одружується - Лісовик 
перетворює Лукаша на вовкулаку 

Г Мавка не дає Лукашу наточити соку з берези - Лукаш 
одружується - Лісовик перетворює Лукаша на вовкулаку -

· Мавка перетворюється на вербу . 
Д Мавка не дає Лукашу наточити соку з берези - Лісовик 

перетворює Лукаша на вовкулаку- Мавка перетворюється на 
вербу - Лукаш одружується 

19. У драмі-феєрії <і<Лісова пісня11> порушені всі названі проблеми, 
КРІМ 

А краси людських взаємин 
Б сутності щастя 
В історичної правди 
f ЛЮДИНИ Й мистецтва 
Д великого кохання 

20. Драма-феєрія -<!Лісова пісняь, - зразок 

А сентименталізму 
Б бароко 
В класицизму 
r реалізму 
Д неоромантизму 

21. Установіть відповідність. 

Дійова особа Репліка 

1 Лукаш 
2 Мавка 

А Ой лишенько! Іще не nоqинала! 

З мати Лукаша 
4 дядькоЛев 
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А в в r д 
1 
2 
3 
4 

22 .. У становіть відповідність. 

Вчинок 

1 дядько Лев 
2 Перелесник 
З Лісовик 
4 ~Той, що в скалі сидитм 

А Б в r д 
t 
2 
3 
4 

23. У становіть відповідність. 

Художній з.асіб 
1 риторичнезапитання 
2 риторичнезвертання 
З анафора 
4 гіпербола 

А Б в r д 
1 
2 
3 
4 

В І та вже відьма? Ба, то вже судилось 
відьомською свекрухою вам бути. 
Та хто ж вам винен? Ви ж її хотіли. 

Г Та відчепися, відки маю знати? 
Я з кодлом лісовим не наЮlадаю 
так, як твій рід! Зрубай її, як хочеш, 
хіба я бороню? Ось на й сокиру. 

Д Заzрай, заzрай, дай zолос мому серцю! 
Воно ж одно лиШш~ос.я від мене. 

Дійова особа 

А ріже своrо пальця, щоб урятувати 
красу Русалки Польової 

Б перетворює Лукаша на вовкулаку 
В забирає Мавку під землю 
Г рятує Мавку, огортаючи воmем 

вербу, на яку вона перетворилася 
Д захищає дуб від охочих його зрубати 

Приклад 

А О, сліз та1ШХ вже вилито чимало, -
Країна ціла може в них втопитись ... 

Б Гетьте, думи, ви, хмари осінні! 
Тож тепера весна золота! 

В Я на вбоzі.м сумнім перелозі 
Буду сіять барвисті квітки, 
Буду сіять квітки на морозі, 
Буду JШть на них сльози zіркі. 

f Сі очі бачил.и скрізь лихо і наСШUІ.Я, 
А тяжчаzо від твоzо не видали ... 

Д Чи то так у ЖШІю, в zолосінні 
Проминуть молодії літа? 

* 
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24. Установіть відповідність. 

Образ Символічне значення 

1 Лукаш 
2 Перелесник 
3 Водяник 
4 дядькоЛев 
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А воля, молодість, чин 
Б старість, поміркованість 
В людина як така 
r єдність людини і природи 
Д бездушність, порожнеча 

А Б в r д 
t 
2 
з 

4 
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ВАСИЛЬ СТЕФАНИК 

(1871-1916) 

Народився в с. Русові, що на Івано-Франківщині, у родині заможно
го селянина, там же й помер. 

Письменник, майстер nсихологічної новели. 
Найвідоміші твори: новели «Новина>)о, «Камінний хрест:~>, «Катру

ся», «Палій». 

Новела -сКаміниий хрест• (1900) 

Літературний рід: епос. 
Жанр: психолоrічна новела (студія, тобто художнє дослідження ду

ші головного героя). 

Тема: еміграція за океан галицького селянства на межі ХІХ й ХХ ст. 
(прощання хлібороба Івана Дідуха із сусідами у зв'язку з виїздом до Ка
нади). 

Головна ідея: єдність селянина з рідною землею. 
Герої твору: Іван Дідух, йоrо дружина Катерина, їхні діти, кум Ми

хайло, селяни. 

Сюжет і композиція: твір складається із семи розділів, сюжет як та
кий відсутній: селянин Іван Дідух покидає рідну землю, щоб переїхати 
До Канади в пошуках кращого життя (на вмовляння дітей і дружини). 

Літературознавці про твір. Новела «Камінний хрест» - це своєрід
не художнє дослідження душі головного героя Івана Дідуха, котрий про

щається із сусідами у зв'яз1<у з виїздом до Америки. Від часу повернення 

з війська люди пам'ятають Івана у виснажливій праці. Щороку впрягав

ся поряд із конем і вивозив гній на свою нивку на кам'янистому горбі. 
Обкладав горб дерном, щоб дощі не зм~вали rрунт, обробляв поле. Пра
ця зіmула його в дугу, і стали в селі прозивати Івана Переламаним. 

Сповіді героя про своє життя вражаючі. Монологи, що є важливим 

засобом його індивідуалізації, обертаються насамперед навколо обра
зу горба, на якому Іван Дідух установив на пам'ять селу камінний 
хрест із вибитими іменами - своїм і дружини. Образ хреста символі
зує страдницьку долю селянина, який усе своє життя гірко працював і 

однаково змушений покидати свою нивку, бо вона не спроможна його 
прогодувати. 

Змальовуючи історію життя сільського бідняка Івана Дідуха, котрий, 
як підсумок усіх своїх надлюдських зусиль, був безземельним, прозаїк 
розмірковує над тими моральними чинниками, що творять духовну сут

ність людини, і передусім - над проблемою зв'язку з рідною землею. 
Творці експресіоиістичного стилю відродили давню істину, що «не 

можна навіть зірвати квітку, щоб при цьому не стривожити зорі», що 
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весь космос є нерозривною цілістю. Саме про це йдеться насамперед у 
новелі. Так само, як кинутий у ставок камінь тривожить усе середови
ще, так Іван з конем і возом при праці «лишали за собою сліди коліс, ко
пит і ширачезних п'ят Іванових», зрушуючи довкілля, бо «nридорожиє 
зілля і бадWUlЯ гойдалося, вuхолітувалося на всі боки за возом і скидало 
росу на ті сліди»-. Важливо ще й те, що колеса, кінські копита й п'яти Іва
на творять єдність своїм експресивним рухом, залишаючи сліди. 

Дідух і його родина відчувають майбутню кризу-муку безуспішної 
боротьби всіх емігрантів за збереження своєї духовної ідентичності. Це 
передчутrя викликає страшний біль. Автор матеріалізує його в такому 
образі: «Ціла хата заридала, як би хмара плачу, що нависла над селом, 
пірваласю•. Тут хата Дідухів втрачає властивості реального об'єкта й пе
ретворюється на знак душевного стану родини (В. Пахаренко ). 

Історія літератури 

•Покутська трійця• - умовна назва об'єднання українських 
письменників Василя Стефаника, Марка Черемшини й Леся Мартови
ча, які були родом із прикарнатського Покуття (нині - Івано-Франків
ська область). Усі вони навчалися в Коломийській і Дрогобицькій гім
назіях, зібрали бібліотеку української літератури й створили літератур
ну групу. Творам «Покутської трійки~ властиве поєднання гуцульських 
діалектизмів і літературної мови, виробленої наддніпрянськими пи
сьменниками. 

Теорія літератури 

Експресіонfзм - стильова течія модернізму першої чверті ХХ ст" 
у якій основними принципами стають суб'єктивність, експеримент і но
визна. Особливої важливості набуває відмова від вимоги зображувати 
дійсність об'єктивно. Мистецтво експресіонізму проникнуте відчуттям 
повсякденного болю, страхом за майбутнє людини, чиє життя спрямо
вують соціальні механізми, що загрожують людині безглу~дою заrибел
лю. Повсякденний біль, невтішне майбутнє, спричинене соціальними 
мотивами, переживає головний герой новели «Камінний хрест» В. Сте
фаника Іван Дідух. 

1. Василь Стефаник - представник 

А харківської школи романтиків 
Б «Руської трійці• 
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В Кирило-Мефодіївськоrо братства 
Г «Покутської трійці» 
Д «Молодої музи» 
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2. Василь Стефаник прославився в українській літературі як майстер 

А соціально-психологічної повісті 
Б психологічноїновели 
В історичного роману 
r притчового оповідання 
Д ліричних відступів в епічному творі 

З. Події в новелі « Каміпний хрест» В. Стефаника відбуваються 

А за часів кріпаччини 
Б після скасування кріпосного права 
В наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. 
f під час Першої світової війни 
Д після більшовицького перевороту 

4. Репліка За цим краєм не варт собі туск до серця, брати! Ця земля 
не lодна кілько народа здержати та й кtлькі біди вітри.мати нале
жить 

А Іванові Дідуху 
Б Катерині 
В кумовіМ.ихайлу 
f синові Івана 
Д одному з односельців 

5. Новела «Камінний хресн закінчується словами 

А Але Іван не дивився в той бік. Ймив стару за шию 
і пустився з нею в танець. 

Б А М.ихайло ймив Івана за барки, і шалено термосив ним, 
і верещав як стеклий. 

В [Іваниха] все рукою показувала в повітрю, як глибоко 
вона той поріг виходила. 

f Люди задеревіли, а Іван термосив жінкою, як би не мав 
уже гадки пустити її живу з рук. 

Д Видиш, стара, наш хрестик? Там є відбито і твоє намено. 
Не біси, є і моє, і твоє ... 

6. Символом розпачу від прощання з рідним краєм у новелі «Камін
ний хресп- є 

А горб 
Б хрест 
В танець 
г· камінь 
Д збіжжя 

463 



Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

7. Кульмінацією новели •Камінний хрест• є 

А пісня про загублені молоді літа 
Б розповШ Івана односельцям по хрест 
В звернення ІваНа Дідуха до дружини 
r танець Івана Дідуха з дружиною 
Д розповідь про молодість Івана Дідуха 

8. Композиційною особливістю новели <4:Камінний хресту. НЕ Є 

А · поділ на сім частин 
В діалоги 
В розповідь від першої особи 
r розповідь про минуле Івана дідуха 
Д кульмінація в кінці твору 

9. Темою новели ~камінний хрест• В. Стефаника є 

А смерть селянина від тяжкої праці на землі 
Б еміграція західноукраїнської родини 
В тяжке житrя селян в умовах кріпацтва 
r доля жінки-матері в еміграції 
Д життя людини в гармонії з природою 

10. Новела <4:Камінний хресту. - твір 

А реалістичний 
Б романтичний 
В неоромантичний 
r імпресіоністичн.ий 
Д експресіоністичний 

11. У становіть відповідність. 

Художній засіб 

1 метонімія 
2 персоніфікація 
3 фразеологізм 
4 порівняння 

А Б в r д 
1 
2 
3 
4 
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Приклад 

А Догори ліз кінь, Як по леду". 
Б Вік свій збув на тім zорбі. 
В Спросив Іван ціле село. 
r Очі замиготіли великим 

жалем, а лице задрожало ... 
Д Сонце". малює по нім 

маленькі фосфоричні звізди. 
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12. Установіть відповідність. 

Стильові течії 
модернізму 

1 символізм 

2 неоромантизм 
З імпресіонізм 
4 експресіонізм 

А Б в r д 
t 
2 
3 
4 

Ознаки 

А намагання rероя наблизити 
дійсність до мрії, сильний герой 

Б відтворення сутності 
предметів та ідей через знаки 

, В об'єктивне зображення 
дійсності, типовий герой 
у типових обставинах 

Г мінливість вражень і відчуттів 

героя, зорові й слухові образи 
Д повсякденний біль героя, 

невтішне майбутнє, контрасти 
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11 клас 

-'1ІТЕРА ТУРА ХХ ст. 

МИКОЛА ВОРОНИЙ 

(1871-1938) 

Народився на Катеринославщині (нині Дніпропетровська область) 
у родині ремісника, розстріляний (як «ворог народу») в м. Одесі. 

Поет, театрознавець, актор театру корифеїв. 
Найвідоміші твори: «Євшан-зіллЯ», «Блакитна Панна», «Інфанта», 

«Іванові Франкові». 

Вірш .сБлакиmа Панна• (1912) 

Літературний рід: лірика. 
Жанр: ліричний вірш. 
Вид лірики: пейзажна. 
Проmднімотuвu: возвеличення краси природи і єдність її з мистецтвом. 
Віршовий розмір: хорей. 
Про вірш: вірш має витончену форму, яскраві тропи. Провідні моти

ви твору - возвеличення краси природи і єдність її з мистецтвом. Бла
китна Панна - це образ Весни «У серпанках і блаватах», якій уся земля 
виспівує: «ОсаниаІ» Для символістів, я:к і для представників інших мо
дерністських стилів, форма вірша, художні засоби набували дуже вели
кого значення: важливо не стільки що сказати, а як сказати. Микола Во
роний став, по суті, новатором у розширенні музичних можливостей 
українського вірша. «Блакитна Панна» рясніє асонансами й алітерація
ми, як і сама Весна, що приходить до нас із співом птахів і ручаїв. Сам 
автор зазначав: «Я нисав не так од образу, як од звуку. І дійсно, мелос, 
спершу примітивний, а далі технічно все більше ускладнений, був дже
релом моєї пісні-вірша». Справді, джерелом поезії, її ритму й звучання, 
є мелодія. Звук для символістів - понад усе. У науці навіть відоме по
няття «звукосимволізм». 

Не можна не помітити в «Блакитній Панні» Вороного й специфіч
ного розміщення рядків у строфах: вонИ ніби сходинки, по яких скрапує 
на весні талий сніг під грою сонячного проміння. Таке розміщення ряд
ків поезії будить особливий темпоритм. Отже, форма у поетів-символіс
тів - це нм.важливий засіб витворення потужного ліричного струменя. 
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ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ 

(1878-1944) 

Справжнє ім'..я: Олександр Іванович Кандиба. 
Народився на хуторі біля містечка Білопілля (нині Сумська об

ласть) у родині дрібного службовця, помер ум. Празі, де й похований . 
. , Поет. 

Найвідоміші твори: збірка «3 журбою радість обнялась•, •Княжа 
Україна•, драматичний етюд •По дорозі в Казку"І>. 

Романс •Чари ночі• (1907) 

Літературний рід: лірика. 
Жанр: романс (він став популярною народною піснею). 
Вид лірики: інтимна (любовна). 
Провідний мотив: захоплення красою життя й красою кохання. 
Віршовий розмір: ямб. 
Літературознлвці про твір. Вірш належить до· збірки •З журбою радість 

обнялась•. Автор замикає читача улити •струмінь власної душі• у 
•mумляче море• краси весняної природи, до дна вишrrи чашу щастя від 

молодості к кохання, тим паче, що щастя - надто швидкоплинне. Огже, 
краса житrя, краса кохання - над. усе. Продовжуючи народнопісенну тра
дицію, О. Олесь будує вірш на наскрізному паралв.лізмі ~дина - природа»: 

Сміються, плачуть солов 'і 
І б'ють піснями в ZfJ?Іди: 
«Цілуй, цілуй, цілуй її -
Знов молодість не буде!» 

Численні персоніфікації (напиклад, у п'ятій строфі) підкреслюють 
злитість природи й людини в праrnенні жити, кохати й бути щасливими. 
Проступає у вірші і традиційний для поета контраст («Гори! - життя 
єдина мить, Для смерті ж - вічність ціла»). Він особливо підсилює, за
гострює спалах радості, кохання (В. Паі:аренко ). 

Вірш •О слово рідне, орле скутий! .. • (1909) 

Літературний рі.д: лірика. 
Жанр: ліричний вірш. 
Вид лірики: патріотична. 
Провідні мотиви: любов до рідної мови і заклик до її збереження. 
Віршовий розмір: ямб. 
Ліmературознавці про вірш. У збірці •Будь мечем моїм ... • О. Олесь, роз

виваючи традицію Т. Шевченка та Лесі Українки, гостро порушує проблему 
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V',.,. рІлного слова, щиро захоптоєrьсн ним і tШщівно картає колонізатuрів, які 
його пищать, і своїх безбатченків, кuтрі його зневажають. Вірш буквально 
пульсує потужним патріотичним почуттям, яке оеобливо посилюють рито
ричні виrуки й звертання, Красу, мелодійність і багатство української мови 
О. Олесь розкриває через емоційно насичені пейзажні порівняння, мета
форичні епітети (співочий грім, шовковий спів, левій рев Дніпра). Ідея вірша 
висловлена в міфологічно-біблійних символах меча, сонця, судних дощів. 
Меч тут символізує войовничу грань українського слова, а отже, і самої на
шої національної душі; сонце - миролюбну, окрилену, творчу властивості 
мови. У будь~якому разі автор переконаний, що мовне, національне від
родження України обов'язково станс судними дощами для її ворогів. 

ПАВЛО ТИЧИНА 

(1891-1967) 

Народився в с. Пісках, що на Чернігівщині, у родині дяка, помер у 
м. Києві. 

Поет, дійсний член Академії наук України (з 1929 р.), міністр освіти 
Укра'іни (1943~1948). 

Найвідоміші твори: збірки поезій «Соняшні кларнети», «Замість соне
тів і октав,,., «Плуг:~., «Вітер з України:~.; поеми «Похорон друга:~., «Сково
рода!>. 

Вірш .-Ви знаєте, як липа шелестить ... • (1911) 

Літературиий рід: лірика. 
Жанр: ліричний вірш. 
Вид лірики: інтимна. 
Провідний мотив: світле й радісне почуття кохання весняної ночі. 
Віршовий роз.мір: ямб. 
Літературознавці про твір. Неабияку майстерність виявляє поет, 

щоб Передати в кількох rр;щіозних строфах настрій молодої людини, її 
замріяність, глибоке почутгя (П. Хропко). 

Риторичні запитання й оклики, звернені до читача, ніби зближують 
його з поезією. Романтичний нічний весняний пейзаж, звукові й слухо
ві образи емоційно наснажують цей ліричний вірш. 

Вірш -.Арфами, арфами".• (1914) 
(Із збірки «Соняшні кларнети») 

Літературний рід: лірика. 
Жанр: ліричний вірш. 
Вид лірики: пейзажна. 
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Провідний мотив: гімн весні як символу любові, житrя й натхнення. 
Літературознавці про твір: «Арфами, арфами ... • - ніби рука музи

канта двічі плавно торкнулась струн, і вони обізвались далеким, тремт
ливим, ледь чутним звучанням. А потім уже в швидкому темпі ~золоти
ми, голосними обізвалися гаї 11 Са.модзвонними» (Г. Клочек). 

Вірш наповнений урочистою, весняною мелодією, наснажений 
оптимістичним пафосом, передчуттям радості від зустрічі з весною й 
очікуванням змін у суспільстві. «Емоційність настрою забезпечується 
самобутнім .ритмічним ладом, вишуканістю строфічної будови, яскра
вою метафоричністю, «дзвоном• асонансів й алітерацій• (П. Хропко). 

Вірш •О, п8нноІнно •.• • (1915) 

Літературний рід: лірика. 
Жанр: ліричний вірш. 
Вид лірики: інтимна (любовна). 
Провідний мотив: нестерпна туга за втраченим коханням, поєдна

на зі світлим спогадом про нього. 
Віршовий розмір: ямб. 
Літературознавці про вірш. Спробуємо розгадати асоціативний ланцю

жок твору (звичайно, це лише одне з можливих прочшань ). Ще в ранній 
юносrі Тичина романтично закохався одночасно у двох чарівних сестер 
Полю та Інну - доньок чернігіВськоrо поета Івана Вороньківськоrо. У його 
домі часто відбувалися літературні вечори, куди приходив і двадцятиліт
ній семінарист. П. Тичина. Особливо запала в серце поетові Поля. Але вона 
не відповіла взаємністю. Ця нерозділена любов стала одним з найболючі
ш_их потрясінь молодої митцевої душі. І ось через якийсь час поет, можли
во, побачив на вулиці дівчину, чимось схожу на Інну. Одразу ж у серці за
вирували спогади, що лягли на папір у відповідних асоціативних образах. 
•Я - сам• - відчуття внутрішньої порожнечі після розриву з коханою. 
Але як пов'язати з мотивом вірша обра.~и «Вікно, сніги»? Вікно, вочевидь, 
асоціюється з розлукою: у вікно дивляться вслід дорогій людині, що іде 
геть, у вікно виглядають цю людину. Cнirn - це холод на душі, смерть. 
Для характеристики своєї закоханосrі ліричний герой добирає неологіз
ми, аби піцкреслпm унікальність свого кохання, його первозданність, 
несхожість на будь-чиє ще. Чому ж «дитинно•? Бо саме для дитини най
більш характерні наївність, щирість, захват. «Злотоцінно•, тобто цінувала
ся ця любов вище за будь-який скарб. Далі ліричний герой запитує себе, 
чи була то справжня любов. Проте ланцюжок асоціацій швидко розгорта
ється і манить за собою (відповідь на це запитання буде дана лише остан
нім словом вірша). Пригадується атмосфера того давнього .кохання, воно 
асоціюється з красою різнобарв'я, з тонкощами аромату квітучого лугу. 
А цей уже образ (кохання - квітучий луг) підказує висловити думку про · 
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неповторність і скороминущість спалаху почуття в такій інакомовній фор
мі - «Любові ус.міх квітж раз - ще й 11Ulінно». Після згасання ж спалаху 
любові особливо разюче відчувається самотність, безнадія, фатальність іс
нування, це· відчупя митець увиразнює рефреном ~сніги, сніги, сніlи ... » 
(В. Пахареико). 

Теорія літератури 

Алітерdція - повторення однакових або подібних за звучанням 
приголосних звуків у віршовому рядку чи строфі для підсилення звуко
вої або інтонаційної виразності й музичності: 

Хмари хмарять хвші -
Сумно сам я, світлий сон ... (П. Тичина). 

Асонdнс - повторення однакових голосних звуків у рядку чи стро
фі, що надає рядку благозвучності, підсилює музичність: 

Не мшуй мене шовково, 
Ясно-соколово". (П. Тичина). 

Анdфора - єдинопочаток; повторення окремих слів чи словосполу-
чень на початку віршових рядків, строф чи речень: 

О, я не невільник, 

Я ваш беззаконник. 
Я - соицепрUХWІьник, 
Я - вогнепоклонник (П. Тичина). 

Еп{фора - прийом, який полягає в повторенні однакових висловів, 
слів чи звукових сполучень у кінці віршових рядків або строф із метою 
посилення виразності й музичності: 

Ми Дзвіночки, 
Лісові Дзвіночки, 
Славим день. 
Ми співаєм, 
Дзвоном зустрічаєм: 
День! 
День (П. Тичина). 

3вуконасл{іJування - використання слів, зокрема й вигуків, фоне-
тично близьких до природних звуків: 
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К.ларнетUзм - світоглядно-естетична концепція П. Тичини, 
унікально виражена за допомогою багатьох поетичних засобів: звуко
вих (асонанс, алітерація, звуконаслідування, анафора й епіфора}, 
зорових (епітет, метафора, індивідуально-авторські слова), формаль
них (розміщення строф і рядків у них} тощо. Кларнетизм характери
зують такі поняття: скольоровий слух•, <~слуховuй колір•, аристокра

тичність духу, поетичний всесвіт, філософська ідея всеєдності тощо. 

МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ 
(1895-1964) 

Народився в м. Києві в родині вченого, помер у м. Києві після тяжкої 
хвороби, похований на Байковому цвинтарі. 

Поет, перекладач, літературознавець, представник київської школи 
неокласиків (~п'ятірного грона»}. 

Найвідоміші твори: збірки поезій сНа білих островах•, сПід осінніми 
зорями», с:Крізь бурю і сніг», •Троянди й виноград», с:Г олосіївська осінь». 

Вірш •Молюсь і вірю ... • 

Літературний рід: лірика. 
Жанр: ліричний вірш. 
Вид лірики: філософська. 
Провідний мотив: молодечий оптимізм, відчуття польоту. 
Віршовий роз.мір: ямб. 
Про твір: вірш сповнений молодечого оптимізму, кожен рял.ок 

наснажений світлими тонами, ліричний герой клянеться, що буде жити, 
доки дозволить йому •дух життя». Підсилюють світлі відчуття життя 
пейзажні штрихи: -«грає вітер», ~голуби ясної вроди черкають неба бере
ги». Анафори, риторичні звертання й оклики, інверсії, епітети - це той 
арсенал художніх засобів, якими щедро наснажив поезію М. Рильський. 

Історія лimepam11J1U 

НеокласицИзм виник як опоаиція 1\О романтизму й неоромантизму 
з їхньою часом надмірною емоційністю, стихійною розкутістю, пору
шенням законів художньої форми тощо. 

Серед основних рис неокласицистичного cmwiю: 
• використання тем, сюжетів, образів, мотивів міфології, античності, 

ренесансу, класицизму; 

• споглядання гармонії природи, краси витворів мистецтва; 
• культ чітко унормованої, вишуканої форми (сонет, рондель, тріолет, 

віртуозна ритміка, різноманітні системи віршування, увага до пере

кладів}; 
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•розміреність інтонацій, предметність, конкретність образів, струн
кість і прозорість синтаксису; 

• відстороненість від прозаїчних, хоч і злободенних, проблем довко
лишньої реальності; 

• інколи - епікурейство (культ земних насолод). 
В українській літературі неокласицизм започаткувала Леся Ук:раїнка. 

Продовжили й розвинули цю традицію М. Зеров, М. Рильський, П. Фи
липович, М. Драй-Хмара, Юрій Клен, Б.-1. Антонич, Є. Маланюк, О. Телі
га та інші автори. Окрему групу в межах неокласицистичної течії ство
рили в 1920-х роках п'ять київських поетів і науковців - Максим Риль
ський, Михайло Драй-Хмара, Павло Филипович, Юрій Клен, визнаним 
лідером цього об'єднання був Микола Зеров (київська школа неокласи
ків, або -«п'ятірне гроно»). Неокласики радикально змінили сам тип віт
чизняної поезії. Від часів романтиків і Т. Шевченка в нас переважала 
поезія звукового, музичного, мелодійного типу, неокласики ж започат
кували поезію зорового, кольористичного, жшюписного типу; доти була 
панівною фольклорна традиція, неокласики ж відродили традицію 
кнu.жну (ренесавсово-барокову). Як згадуватиме пізніше М. Рильський, 
естетичною платформою цього кола митців «була любов до слова, до 
строгої форми, до великої спадщини світової літератури~J>. 

ВОЛОДИМИР СОСЮРА 

(1898-1965) 

Народився на ст. Дебальцеве, що на Донеччині, у родині вчителя, помер 
ум. Києві. 

Поет. 
Найвідоміші твори: роман «Третя Рота»; збірки поезій .с:Поезії», 

.с:Червона зима»; поеми «Червона зима», «Мазепа», •Розстріляне без
смертю•; вірші .с:Любіть Україну!», .с:Так ніхто не кохав». 

Вірш •Любіть Україну!• (1944) 

Літературний рід: лірика. 
Жанр: ліричний вірш. 
Вид лірики: патріотична. 
Провідний мотив: щира любов до рідної України. 
Віршовий роз.мір: амфібрахій. 
З історії вірша: 1951 р. в газеті «Правда» з'явилася стаття «Против 

идеологических извращений в литературе», у якій В. Сосюру за цей 
вірш засуджено як буржуазного націоналіста, адже •страшними» для 
тодішніх інтернаціоналістів видалися такі рядки з вірша: «Без неї ніщо 
ми, нк порох і дим!» 
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Літературознавці про вірш. У цьому вірші поєдналися пристрасть 
поета-патріота і ніжність поета-лірика, що дало йому змогу вnразити 
найзаповітніші думки, почуття й переконання людської душі ... 

Цей вірш став хрестоматійним, проте й досі друкується не за пер

шою публікацією 1944 р., а за «причесаною~ радянською цензурою. По
рівняймо, наприклад, різні варіанти п'ятої строфи: донедавна її текст 
звучав так: вона, тобто У країна, '* ... у квітці, в пташині, в електровог
нях ... », натомість у В. Сосюри: ~ ... у квітці й пташині, в кривеньких ти
нах".». Здавалося б, зміна лише кількох слів, але вона спотворювала па
фос твору, думку поета, його справжні ночуrrя до України. Електровог
ні - символ радянської влади, її здобутків, кривенькі тини - символ 
споконвічного селянського хліборобського краю, не завжди щасливого, 
але свого, рідного, єдиного, наділеного щедрою долею і Божою ласкою. 

Простота художніх засобів і їхня довершеність, непідробна щирість 
і схвильованість інтонацій дали поетові змогу втілити глибокий загаль
нолюдський зміст: люби рідну землю, шануй інші народи, будь щедрим 
серцем на добро, добрі вчинки - цим ти звеличиш і прославиш своє 
ім'я, свою Україну у віках (Н. Вернадська). 

БОГДАН-ІГОР АНТОНИЧ 

(1909-1937) 

Народився на Лемківщині в родині сільського священика, помер че
рез хворобу, похований на Яновському цвинтарі в м. Львові. 

Поет. 
Найвідоміші твори: збірки поезій «Привітання життя~, «Три персте

ні•, •Книга Лева•, •Зелена Євангелія•, •Ротації•. 

Вірш •Різдво• 

Літературний рід: лірика. 
Жанр: ліричний вірш. 
Вид лірики: філософська. 
Провідний мотив: таїнство різдвяного вечора (переплетення христи

янських і язичницьких мотивів). 
Віршовий розмір: хорей. 
Літературозиавці про твір. Б .. -І. Антонич не вдавався до •оязичнен

ня християнства• чи - навпаки. Він уміло взаємодоповнював дві одна
ково рідні українцям релігійні системи. Як-от у вірші •Різдво•, де хрис
тиянське таїнство народження Спасителя тонко помережане язичниць
кими мотивами. Саме воно відбувається в українському, лемківському 
середовищі. І навіть волфn уподібнюються до лемків: «Прийшли лемки 
у кресанях і принесли місяць круглий•. Образ місяця, що проймає увесь 
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твір, - теж праукраїнський, язичницький символ Різдва, народження 
нового світу. Отже, залучаючи творчу фантазію, уяву, автор щільно пе
реплітає християнську й українську традиції, робить інтимним пережи
вання віри. 

1. Вірш ~:Арфами, арфами ... » П. Тичини написаний 

А ямбом 
Б хореєм 
В дактилем 
r анапестом 
Д різними віршовими розмірами 

2. Прочитайте подані рядки («Арфами, арфами ... »). 
Арфами, арфами -
золотими, голосними обізвалися гаї 
Самодзвонними." 

В уривку наявні такі художні засоби 

А епітет, інверсія, метонімія 
Б синекдоха, повтор, епітет 
В інверсія, неологізм, оксиморон 
r персоніфікація, неологізм, епітет 

Д епітет, епіфора, інверсія 

З. Прочитайте подані рядки («Арфами, арфами".»-). 

Йде·весна 
Запашна, 
Квітами-перлами 
Закосичена. 

Для підсилення музичності в уривку використано 

А анафору 
Б епіфору 

В асонанс 
r алітерацію 
Д звуконаслідування 

4. Провідний мотив вірша «Арфами, арфами ... » - це 

А оспівування краси людських стосунків 
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Б гімн весні як символу любові, життя й натхнення 
В пробудження кохання у весняну пору 
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r прощання 3 холодною зимою 
Д захоплення співом гаїв навесні 

5. Прочитайте подані рядки (<!:Арфами, арфами ... ~> П. Тичини). 

Любая, милая, -
чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай 
Там за нивами: 
Ой одкрий 
Колос вій! 

Цими словами ліричний герой звертається до коханої із закли

ком 

А прокинутися від сну 
Б побачити на.1рілі зміни в суспільстві 
В впустити у своє серце весну 

f засівати благодатну весняну землю 
Д відповісти взаємним коханням 

6. У вірші «Би знаєте, як липа шелестить".» П. Тичини поєднано такі 
види лірики 

А пейзажна й громадянська 
Б філософська й інтимна 
В пейзажна й філософська 
r інтимна й філософська 
Д інтимна й пейзажна 

7. Прочитайте подані рядки («Би знаєте, як липа шелестить".» П. Ти
чини). 

Ви знаєте, як сплять старі гаї?

Вони все бачать крізь тумани. 
Ось місяць, зорі, солов'ї ... 
«Я твій» - десь чують дідугани. 
А солов'ї! .. 

Б уривку наявні такі художні засоби 

А риторичне запитання, оксиморон, персоніфікація 

Б персоніфікація, символ, анафора 
в 

r 
д 

символ, риторичне запитання, синекдоха 

риторичне запитання, символ, персоніфікація 

епітет, паралелізм, порівняння 
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8. Провідний мотив вірша «Ви знаєте, як липа шелестить."» - це 

А замилування красою весняної ночі 
Б сум з приводу нерозділеного кохання 
·В оспівування краси природи 
Г зміни в природі в нічну пору 
Д світле й радісне почуття кохання 

весняної ночі 

9. У вірші •Ви знаєте, як липа шелестить."~> все бачать крізь тумани 

А гаї 
Б -зорі 
В солов'ї 

r дідугани 
Д очі коханої 

10. Прочитайте уривок з вірша «Любіть Україну!» В. Сосюри. 
Любіть Украіну у сні й наяву, 
вишневу свою Украіну, 
красу її, вічно живу і нову, 

і мову її солов'їну. 

Вірш написаний 

А ямбом 
Б хореєм 

В дактилем 
r амфібрахієм 
Д анапестом 

11. Римування у вірші <гЛюбіть Україну!» 
А .суміжне 

Б перехресне 

В кільцеве 

r монорим 

Д білий вірш 

12. Вірш •Любіть Україну!» В. Сосюри 1951 р. зазнав нищівної критики 
через 
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А недосконалість форми 

Б непоступливість поета перед радянською владою 
В нібито наявний у ньому буржуазний націоналізм 



Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

r заздрість наближених до Сталіна поетін до таланту автора 
Д відсутність у ньому уславлення тодішніх вождів 

13. Прочитайте подані рядки з вірша .~:Любіть Укра'іну!» В, Сосюри. 
Любіть Украfну у сні й наяву, 
вишневу CtJOIO Україну 

Виділене слово є 

А алегорією 

Б символом 
В гіперболою 
r метонімією 
Д персоніфікацією 

14. Християнські та язичницькі мртиви переплетено у творі 

А -«Блакитна панна» 

Б «Молюсь і вірю. Вітер грає".» 
В «Чари ночі» 
r «0, панно Інно .. ,.., 
Д «Різдво» 

15. Тематично спорідненими є твори 

А «Різдво» і «Молюсь і вірю» 

Б «Чари ночі» і «Любіть Укра'іну!» 
В «Арфами, арфами ... » і «Блакитна Панна» 
r «0 слово рідне! Орле скутий! .. ~.> і <.:Різдно» 

Д «Ви знаєте, як липа шелестить ... ~.> і «Молюсь і вірю» 

16. Романсом є твір 

А -«0, панно Інно ... » 
Б «Чари ночі~.> 

В <~:Блакитна Панна~. 

r «Молюсь і вірю» 

Д «Ви знаєте, як липа шелестить ... ~.> 

17. Блавати, каме'і, фрески~ ці образи емоційно наснажують поезію 

А -«Арфами, арфами."» 
Б «Ви знаєте, як липа шелестить."~.> 
В «Блакитна Панна» 
r «Чари ночі» 
Д «Різдво~.> 
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18. До патріотичної лірики належать-твори 

А «Різдво• і «Ви знаєте, як липи шелестить ... » 
Б «Молюсь і вірю. Вітер грає".• і «0, панно Інно ... • 
В «Любіть Украіну!» і «Чари ночі» 
f «0 слово рідне! Орле скутий! .. » і «Арфами, арфами ... • 
Д «0 слово рідне! Орле скутий!"» і «Любіть Україну!• 

19. Справжнє прізвище Олександра Олеся 

А Кандиба 
Б Губенко 
В Рудченко 

Г Тобілевич 
Д Стрілець 

20. До неокласиків належить 

А Павло Тичина 
Б Максим Рильський 
В Микола Вороний 

r Олександр Олесь 
Д Богдан-Ігор Антонич 

21. Установіть відповідність. 

Символ 
Значенпя 

(~любіть Україну! :i>) 

1 електровогні А перемога над ворогами 

2 грім канонад Б недосяжна мрія 

3 верби в радянська дійсність 

.( пурпурові хмари r українська природа 

д індустріальні здобутки 
радянської влади 

22. У становіть відповідність. 

Автор 

1 Микола Вороний 
2 Олександр Олесь 
3 Павло Тичина 

4 Максим Рильський 
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Назва твору 

А «Молюсь і вірю. 

_ Вітер грає".• 
Б «Чари ночі• 
В «Любіть Україну!• 
Г «Блакитна Панна• 

Д «Арфами, арфами".• 

А Б 

1 
2 
з 

4 

А Б 

1 
2 
з 

4 

в г д 

в г д· 
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23. У становіть відповідність. 

Назва твору 

1 «Чари ночі~. 

2 «Блакитна Панна• 

3 «Молюсь і вірю. 

Вітер грає ... • 
4 «Різдво• 

А Б в r д 
1 
2 
3 
4 

Уривок 

А Прийшли лемки у крисанях 

і nрШtесли місяць круглий. 

Б О ні, то очі Ваші. - Я ридаю. 
Сестра чи Ви? - Любив ... 

В Ходім! Шумлять щасливі води, 
І грає вітер навкруги, 

І голуби ясної вроди 
Черкають неба береги! 

Г Весна іде назустріч вам, 
Весна в сей час вам рада. 

Д Ось вона вже крізь блакить 
майорить, 

Довzождана, нездоланна ... 

24. Установіть відповідність. 

Назва твору 

1 «Чари ночі» 

2 «0, панно Інно ... • 
3 «Молюсь і вірю. 

Вітер грає ... » 
4 «Блакитна Панна• 

А ·Б в r д 
1 
2 
3 
4 

Мотив 

А возвеличення краси природи 

і єдність її з мистецтвом 

Б захоплення красою життя й красою 

кохання 

В нестерпна туга за втраченим 

коханням 

r таїнство різдвяного вечора 

Д молодечий оптимізм, відчуття 

польоту 

ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО 

(1880-1951) 

Народився в м. Єлисаветграді (нині м. Кіровоград) у селянській 
родині, помер ум. Каннах (Франція), де й похований. 

Письменник, художник, політичний діяч. 

Найвідоміші твори: збірка «Краса і сила», романи «Записки Кирпа
того Мефістофеля•, «Сонячна машина•, новела «Момент», драми 
«Чорна Пантера і Білий Ведмідь•, «Гріх•. 
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Новела •Момент• (1910) 

Літературний рід: епос. 
Жанр: новела. 
Тема: історія короткої любові між революціонером і панною в ризи

кованій для життя ситуації. 
Гол081tа ідея: оспівування почуття кохання; ~свідомлення скороми

нущості щастя. 

Головні герої: революціонер, панночка Муся, контрабандист Семен 
Пустун. 

Сюжет: революціонер зустрічається з панночкою в клуні перед 
спланованим нелегальним переходом через кордон. Панночка так само 
тікає від переслідування поліції. Герой закохується в панночку - і чи
тач стає свідком народження й розвитку високого почуття. Молоді лю
ди переживають страшний, екстремальний момент: перебігаючи при
кордонну смугу під обстрілом, вони уникають смерті і як переможці 
святкують радість життя. 

Про твір: історія кохання в новелі психолоrічно витончена, світла й 
прекрасна, але й печальна, адже герой новели залишається наодинці з 
мукою осиротілого щастя, яке спалахнуло було на мить (звідси й назва 
новели <~:Момент•) - і зникло разом із чарівною панною. 

У цій новелі В. Винниченко використав увесь арсенал імпресіоніс
тичних засобів. Колористика твору концентрує в собі сонячні барви, лі
сову зелень, небесну блакить; багатство зорових і слухових образів уви
разнює пейзаж, творить тло, на якому розгортаються події в новелі. 

ІПтрuхова імпресіоністична техніка передачі вражень головного героя 
(а розповідь ведеться від першої особи) ніби виплітає малюнок душев
ного стану закоханого. У се навколишнє читач <~:бачить• і сприймає че
рез внутрішній світ головного героя. 

Момент щастя - миттєвий: закохані тут же розлучаються навіки, 
адже щастя, за Винниченком, -·це •свободна волю•, воля від тягаря й 
обов'язку, що є наслідком тривалих стосунків. Справжнє щастя -
у миттєвому захваті. 

У цій новелі чітко простежується доволі відверте протиставлення 
усталеної, традиційної моралі з її суворими, а то й пуританськими 
приписами природності й принадності душевних і тілесних поривань 

двох молодих людей. Емоційно звучить у новелі й піднесений, і мі
норний водночас апофеоз ~велико.м_ц, прекрасному процесу життя», 
частка якого і ліс, і бджоли, і пташки, і •сплетені коханням метели
кю" і юнак та дівчина, які ніби розчиняються в зеленому рухливому 
царстві природи. 

Спалах почуттєвої любові в природі - момент, найвища точка бут
тя. Людина перетворює свято кохання на побутовий елемент щоден
ного життя. Звідси і рівень оцінки: '*Щастл - момент. Далі вже бу-
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денщuиа, пошлість». Ідеальну модель поведінки всього живого в при
роді Муся окреслює так: «Єсть якісь метелики. Вони вмирають серед 
кохання». Пропозиція панни скористатися цією моделлю, перенісши її 

з рівня біологічного на рівень духовний («наше кохапня повиино в.мер
ти зараз»), з розумінням сприймається героєм. Муся стає Дамою, 
а юнак благочестивим, шляхетним лицарем: «Я схопив краї її сукні, по
цілував і випустив». 

1. У творі В. Винниченка запис «Із оповідань тюремної Шехерезади» є 

А епіграфом 
Б присвятою 

В підзаголовком 

r першим реченням 

Д останнім реченням 

2. За жанром твір 4Момент» В. Винниченка 

А оповідання 
Б новела 

В повість 

r роман 

Д легенда 

З. Твір -«Момент» В. Винниченка щшисаний у стилі 

А символізму 

Б імпресіонізму 

В експресіонізму 

r неоромантизму 

Д футуризму 

4. Шахерезада у творі -«Момент" - це 

А панночка Г кузька 
Б жовнір Д в'язень-оповідач 

В контрабандист 

5. Твору «Момент• НЕ ВЛАСПІВА композиційна особливість 

А динамічний сюжет 
Б наявність діалогів 

В розповідь від третьої особи 
r напруженість у розгортанні подій 
Д використання пейзажних замальовок 
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б. Тема твору «Момент» 

А ризиковане житгя контрабандиста 
Б труднощі нелегального перетину кордону 
В утеча революціонера й панночки за кордон 

f короткочасна любов у ризикованій ситуації 
Д життя українців на початку ХХ століття 

7. Прочитайте рядки. 

Я схопив край її сукні, поцілував і випустив. Вона тихо пішла, а яси
дів, і в мені з мукою щемі.ло щастя." Хто вона, де вона, й досі не знаю, але 
я завжди ношу її в душі. 

Ці рядки є частиною 
А експозиції 

Б зав'язки 

В розвитку дії 

Г кульмінації 

Д розв'язки 

8. Прочитайте рядки. 

Ліс ніби помирився .з нами й не дивився так вороже і суворо; дуби із 
співчуттям поглядали на нас згори; оголені берези несміло визиради з-за 
них і посміхались білим гіллям. 

У цих рядках використано 
А інверсію 
Б фразеологізм 

В персоніфікацію 
r синоніми 

Д алегорію 

9. Незаймана природё:l й прекрасне життя в ній протиставляється люд
ській моралі як чомусь протиприродному, обтяженому умовностями в 
реченні 
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А Не дивись, нам не треба ховатись, у нас нема незаконно
народжених, у нас нема нашпортів, мора.лів, 

«уложеній о наказаніях~, ми маленькі, здорові, 

чисті циніки. 

Б Старі товсті дуби, широко розставивши волохаті руки-віти, 
ніби приймали нас у свої зрадливі обійми. 

В Стрункі берези, білі, мов оголені до пояса, соромливо 
стояли міЖ дубами і ховалися за ними. 
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r Дорога наша стояла норожньою і далеко там вливалась, 

наче бура річечка, у зелене море хлібів. 
Д Тут не було вже білих беріз, не було метеликів, земля була 

вог:~<а, чорна, вкрита гнилим листям та безліччю маленьких 
рлочок, які хрускали під ногами. 

10. У творі «Момептj)> В. Винниченко порушив проблему 

А справедливості за будь-яких обставш-r 
Б плинності життя й щастя людюш 

В легковажності випадкових стосунків 

r екології довколишнього світу 

Д еміграції українців на Захід 

11. Події у творі «Момент-~> розгортаються в такій послідовності 

А переодягання у свитки й брилі ~ розмова з панночкою 
в клуні - перебігання смуги кордону ·- переховування. 
в полі 

Б переховування в полі - розмова з панночкою в клун,і -
переодягання у свитки й брІШі - перебігання смуги 
кордону 

В перебігання смуги кордону - розмова з панночкою 
в клуні - переодягання у свитки й брилі - переховування 
в полі 

r розмова з панночкою в клуні - переодягання у свитки 
й брилі - перебігання смуги кордону - переховування 

в полі 

Д розмова з панночкою в клуні -- переодягання у свитки 

й брилі - переховування в полі ~ перебігання смуги кордону 

12. Прочитайте рядки. 
Сама настояща, .г.ородська панна, у гарненьких черевичках, що визи

рали з-під сукні, із салом 'янuм бриликом на колінах, із здивовано 
направленими на мене очима. А очі, як у :тяканої лані, променисті, чисті, 
великі. 

Цей уривок <:: 

А реплікою з діалогу 

Б авторським роздумом 
В ліричним відступом 

r портретом героїні 

Д фрагментом пейзажу 
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МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ 

(189З-19ЗЗ) 

Справжнє ім'я - Микола Григорович Фітільов. 
Народився вс. Тростянці, що на Харківщині (нині місто в Сумській 

області), в учительській родині, помер ум. Харкові. 
Письменник, ініціатор літературної лискусії 1925-1928 рр. («Геть 

від Москви! Дайош психологіч11у Європу!»). 
Найвідоміші твори: збірка прозових творів «Сині етюди~:. ( оповідан

ня «Мати», «Солонський яр», «Кіт у чоботях»); новела «Я (Романти
ка)», повість «Санаторійна зона»-, ромаf! «Вальдшнепи»-; памфлети «Ка
мо грядеши?» й «думки проти течії». 

Новела •Я (Романтика)• (1924) 

Жанр: новела. 
Тема: протистояння добра і зла в душі героя («чекіста і людини»), 

його роздвоєність. 
Голотш ідея: фатальна невідповідність між ідеалами революції та засо

бами їх досяшення; розвінчання й засудження революційного фанатизму. 
Головні герої твору: «Я~:. - главковерх <!Чорного трибуналу», доктор 

Тагабат, дегенерат, Андрюша; мати «Я». 
Сюжет: засідання «чорного трибуналу комуни» у «фаптастичному 

палаці~:. (будинок розстріляншо шляхтича) - ухвалення одного й того ж 
вироку: «Розстріл.ять!» (без адвокатів і прокурорів) - увечері вдома ма
ти «Я» заспокоює розтерзану душу «м'ятсжного сина революції»~ одно
го дня «чорний трибунал~. ухвалює вирок розстріляти черниць за антире
волюційну агітацію - серед них «Я» упізнає свою матір - щоб довести 
відданість революційній справі, «Я»- власноруч застрелив свою матір. 

Композиція: ліричний заспів і три частини; розповідь ведеться від 
першої особи; поєднання картин-марень і картин моторошної реальності. 

Літературознавці про твір. Прийнято говорити про роздвоєність 
свідомості героя («розкололось моє власне "я"»-). Та відбувається щось 
іще страшніше. Відомий філософ Мирослав Попович стверджує, шо 
персонажі новеJІИ (мати, Тагабат, дегенерат, Андрюша, голова «чорного 
трибуналу») - «усе це різні "кінці душі"» одного й того самого роман
тичного "Я"». І для такого твердження в тексті є підстави - досить зга
лати хоч би й це: ~Тут, в тlLУій кімнаті, моя мати не фантом, а части
на мого власиого злочинного "я"1>, якому я даю волю». 

Кожеи персонаж - це втілення певних сил, що формують психо
логічний світ людини, яка успадкувала первісні інстинкти й водночас 
здобутки цивілізації. Дегенерат уособлює «тваринні» сили, не освітлені 
ще ніякою думкою. Він нагадує каторжника, персонажа з відділу 
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кримінальної хроніки. Це байдужий виконавець, автпмат, якому чужі 
щонайменші порухи душі. 

Боротьба відбувається між нещадним Тагабатом, у якого один при
суд: «Роастрі.лять!», Андрюшею та героєм-оповідачем. Тагабат легко 
ламає волю нервового, несміливого, сентиментального Андрюші: цей 
·«Невеселий комунар» добре усвідомлює, що «так комунари не роблять», 
що це - <tвак.ханалія», але в підсумку поспішно ставить підпис - «ро

бить свій хвостик під постановою». Тагабат - раціоналіст і все зважує 
чітким розрахунком, законом революційної доцільності. 

Найскладніша ділянка душі головного героя новели ~ та, де поєдну
ються кодекс чекіста і ще не втрачена людська суТність («Я - чекіст, 

але .я і людина»). 
Поставлений перед неминучим вибором між синівським і революцій

ним обов'язком, герой твору робить фатальний вибір. Власне, він уже втра
тив себе, став, як і Андрюша, бе-звольним виконавцем, «гвинтиком» і за
ложником системи. Убивство чекістом власної матері - Марії {ім'я-сим
вол, утілення безмежної доброти й милосердя Богоматері) - перепиняє ко
мунарові ІШІЯХ до омріяного гармонійного суспLльства: другий розділ за

кінчується трикратним повтоrюм - <tЯ йшов у ніЩІди». У третьому роздLлі 
з'являється образ 4.Мерт8ОЇ дороги», яка пролягла серед «Мертвого степу». 

Так катастрофічно закінчилося протистояння фанатизму й гуманіз
му (О. Ковальчук). 

Теорія літератури 

Романтика вітаізму - своєрідний прояв в українській літературі 
20-х років' ХХ ст. європейської літературної течії вітаїзму; літературу 
активного романтизму (романтики нітаїзму) ~:варив передусім М. Хви
льовий, у ній панувала концепція повноправного життя, жиТJ·євості 
українського відродження, утілювався ідеал активної, сильної, здатної 
до боротьби людини. 

1. Справжнє прізвище Миколи Хвильового 

А Фітільов Г Губенко 
Б Очерет Д Рудченко 
В Лозов'ягін 

2. Одне з головних гасел літературної дискусії 1925-1928 рр. 
А «У справжньому творі має бути думка, а не бездарні візерунки» 
Б «Письменник - не американська машинка, а твори його -

не полтавські галушки» 

В «Прогрес мистецтва доводять· факти, а не логічні доводи» 
Г «Геть від Москви! Дайош психологічну Європу!!> 
Д «У суперечках народжується істина~> 
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З. На початку новели «Я (Романтика),,. М. Хвильовий подає присвяту
асоціацію твору М. Коцюбинського 

А «Тіні забутих предків~> 
Б <t Цвіт яблуні» 
В «lntermezzo» 
r «f ata morganai> 
Д «Маленький грішник~> 

· 4. Новела «Я (Романтика)~> має такі композиційні особливості: 

А ліричний вступ, три частини, розповідь від· 
третьої особи 

Б ліриqний вступ, три частини, кульмінація 
на початку твору 

В ліричний вступ, три частини, розповідь від першої 
особи ' 

r п'ять частин, кульмінація в кінці твору, опис 
інтер'єру палацу 

Д дві частини, опис інтер'єру палацу, монологи 

5. Багатство зорових і слухових образів, мінливість відчуттів і вражень 
у новелі «Я (Романтика)» М. Хвильового є ознаками твору 

· А романтичного 
Б реалістичного 
В імпресіоністичного 
r експресіоністичного 
Д сентиментального 

6. Прочитайте рядки новели «Я (Романтика)»- М. Хвильового. 
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І тоді ж пам'ятаю -
з бору вдщтв у тривогу наш панцерник. - Загудів ліс. 
Метнувся вогонь - раз, 

Два-
і ще - удар! удар! 

... Напирають ворожі полки. Треба спішити. Ах, треба спішити! 

Емоційно-експресивну роль у цьому уривку НЕ ВІДІfР АЄ 

А безсполучниковість 
Б специфічне розміщення рядків 
В лексика іншомовного походження 
r своєрідна, авторська пунктуація 
Д алітерація 
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7. На думку М. Рильського, «шукання Хвильового пачались там, де ур
валися шукання ... » 

А Михайла Коцюбинського 
Б Панаса Мирного 
В Івана Нечуя-Левицького 
Г Івана Франка 

· Д Лесі Українки 

8. Прочитайте уривок із новели «Я (Романтика)» М. Хвильового. 

Портьєра розвинулась, і в мій кабіиет увійШJlо двоє: женщина в тра-
урі й мужчина в пенсне ... 

Я: 
..:.... Ваша фамілія? 
-Зет! 
- Ваша фамілія? 
- Ігрек. 

Іменами Я, Ігрек і Зет М. Хвильовий 

А наголошує на пересічності й нікчемності цих героїв 

Б створює інтригу, яку має читач розгадати 

В замасковує справжні прізвища героїв через раніше 

скоєні ними злочини 

r указує на те, що ці герої виконують другорядну роль 

у сюжеті твору 

Д показує, що жорстока революційна дійсність нівелює 
людську індивідуальність 

9. Кульмінацією новели «Я (Романтика)» є 

А погроза розстріляти Андрюшу, якщо він 

покине трибунал 
Б суд над жінкою в траурі й чоловіком у пенсне 

В роастріл черниць 
r роастріл чекістом своєї матері 

Д каяття чекіста в кінці твору 

10. У новелі ~я (Романтика)» передусім засуджується 
А садизм членів «чорного трибуналу комуни» 
Б революційний більшовицький фанатизм 
В невпевненість у собі в найважливіші моменти життя 
r революція 1917 р. 
Д вандалізм нової влади 
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11. У становіть відповідність. 

Герой 

1 «Я» 

2 дегенерат 

3 Андрюша 

4 доктор Таrабат 

А Б в r д 
1 
2 
3 
4 

Характеристика 

А сидист, злий геній 
Б комунар, який творить усе 

супротив своєї психіки 

В озброєний татарин, який 
постійно щось наспівує 

r фанатик з роздвоєною 

11.УШеЮ 

Д єдинu вірний пес, страж 
революції, що не знає 

сумнівів 

12. у становіть відповідність. 

Художиій засіб 
1 тавтологія 
2 персоніфікація 
З алітерація 

4 старослов'янізм 

А Б в r д 
1 
2 
з 

4 

Приклад 
А Тихо вмирав місяць у 

пронизаному зеніті. 

Б По щоці, памятаю, текла 
темним струменем кров. 

В З тихих озер загірної комуни 

шелестить шелест: то йде Марія. 
r Воісти11у моя мати - втілений 

прообраз тієї надзвичайної Марії. 
Д Мати каже, що я (ії м'ятежний 

син) зовсі.м замучив себе". 

ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ 
(1902-1954) 

Народився вс. Нечаївці (раніше - хутір Майєрове), що на Кірово
градщині, у селянській родині, помер у м. Києві. 

Письменник, ківоредактор і кіносценарист. 
Найвідоміші твори: збірки оповідань «Мамутові бивні·~" «Кров зем

лі»; повість «Байгород~; романи «Майстер корабля»-, <(<Чотири шаблі»-, 
«Вершники»-. 

t 
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Новела .с:Подвійне коло" ( 1935) 
(роман «Вершники:>.>) 

Літературний рід: епос. 
Жанр: новела. 
Тема: зображення родини Половців у кривавих подіях громадян

ської війни 1919 р. 
Головна ідея: засудження братовбивства й недотримання закону на

родної моралі .rтому роду не буде переводу, в котрому браття мw~ують 
згоду» - протиставлення загальнолюдських вартостей класовим. 

Головні герої: брати Половці - денікінець Андрій, петлюрівець 
Оверко, махновці Панас і чотирнадцятирічний Сашко, червоний ко
мандир Іван; їхній батько Мусій Половець; червоний комісар Герт. 

Сюжет: бій у степу під Компаніївкою в серпні 1919 р.: перша сце
на - Оверко вбиває Андрія; друга сцена - від Панасової кулі помирає 
Оверко, поховання загиблих братів; третя сцена - самогубство Панаса 
після програного бою з Іваном. 

Літературознавці про твір. Я не знаю, хто ще так, як Яновський, 

змалював громадянську війну в Україні як трагедію народу. 

Бій під Компаніївкою, у якому схрещують шаблі п'ять братів По
ловців, - це модель усієї громадянської війни. 

Сила родових інтересів зіткнулася із силою інтересів класових. Під 

ударами шабель брати падають один за одним, і кожна нова смерть на
че перекреслює батькову приповідку: «Тому роду не буде переводу, 
в котрому браття милують згоду»;за якою - тривалий моральний до
свід людського співжиття. 

А що натомість? Натомість з уст спочатку комісара Герта, а потім 
червоного командира Івана Половця чуємо нову істину: «Рід розпада
ється, а клас стоїть». 

Рід розпадається". Отже, руйнуються самі основи життя - і що з то
го, що клас «стоїть:>.>? Пишучи свій твір у 1933-1935 рр., Яновський 
прагнув надати словам комісара Герта й Івана Половця сили пафосу, 
але об'єктивно, понад наміри автора, йоrо талант закарбував трагічну 
правду життя з його невблаганно-моторошною логікою братовбивчого 
соціального зіткнення, коли загальнолюдське відступає перед залізно

класовим, і як наслідок - кров, кров, кров". 

У «кадрі$о- - уся родина Половців: п'ятеро братів, які воюють підріз

ними прапорами, батько Мусій". Немає тільки матері Половчихи. Але чо
му?! Тому, що якби вона з'явилася, то плакала б над кожним із синів, і її 
«надкласові$о- сльози бу ли б однаково солоні. Вона ош1акувала б загибель 
свого роду, і ті материні сльози заважали б авторові із силуваним пафосом 
підсумувати в 1933 р.: «Рід розпадається, а клас стоїть» (В. Панченко). 
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Нове.да -tШаланда в морі• (1935) 

Літературний рід: епос. 
Жанр: новела. 
Тема: зображення надзвичайної ситуації рибалок у штормовому . 

крижаному морі. 
Головна ідея: возвеличення родини, подружньої відданості, гуман

них основ житгя, народної моралі, етичних ідеалів. 

Головні герої: Мусій Половець, його дружина. Половчиха, рибалка 
Чубенко. 

Сюжет: Мусій Половець змагається з крижаними хвилями, але на
магається врятувати не себе, - артільну шаланду. З берега його майже 
не видно, допомогти йому ніяк. Друзі-рибалки вже не вірять у щасливе 
повернення. На березі залишається лише його вірна дружина. Вона з на
дією дивиться на море, зrадуЄ своє життя з Мусієм, своїх синів. Раптом 
з'являється шаланда, і Половчиха дивиться й боїться ро3дивитися. І ось 
вона ночу ла голос свого змученого крижаними хвилями чоловіка. Му
сій сказав, що не міг кинуm артіль, бо вона й так бідна. Подружжя По
ловців, ніжно обнявшись, пішло до домівки. 

Літературознавці про тві.р. Художній час і прос1ір у новелі •Шалан
да в морі»- обмежені - дія відбуваєгься в короткому часі, на конкретному 
просторі - у морі й на його березі. Сюжет простий, але досить напруже
ний. Письменник більше зосереджує увагу на внутрішньому стані Полов
чихи, передає його укрупненими, лаконічними мазками: ~і'і серце обдував 
трамоптаи, ії серце ладне було вискочити з q}удей»; <tвон.а не показувалп 
перед морем страху, вона мовчки стояла на березі - єисока й сувора, їй зда
валося, що вон.а - маяк невюсимої cwtU». Сцена чекання на березі штормо
вого моря (як утілення вірності подружжю) - як символ краси вірності -
неминуче викличе в уяві читача асоціації з українською народнопісенною 
творчістю, особливо з обра."Зом Ярославни (3і •Слова про похід Ігорі~) -
своєрідним символом вірності коханню. Власне, емоції, переживання геро

їні рухають і сюжетом. Тобто емоційне, ліричне начало виконує у творі чи 
не найосновнішу роль, воно наближує новелу до жанру героїчної поеми. Бо 
оспівано тут, власне, негучний, повсякденний героїзм звичайних людей. 
І герой тут не лише жінка, стійка й вірна своїй родині, а також її чоловік, 
який, ризикуючи житгям, кинувся рятувати громадське добро. ПіД пером 
романтика вони - особливі, красиві у своїх вчинках і діях, у своїй житrє
вій позиції, хоча вибір кожного з них (рятувати й чекати)__.: зрозумілий і 
природний, як і всі загальнолюдські цінності (Р. Мо61Юн). 

Теорія літератури 

За жанром «Вершники» Ю. Яновського - роман у новелах. Твір 
складається з восьми новел («Подвійне коло~, «дитинство~, «Ша-
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ланда в морі:!>, '*Лист у вічність~ та ін.), пов'язаних не стільки тема
тично, сюжетом, скільки ідейно: показати через внутрішній світ 
окремих rероїв історичну необхідність перетворення земної світо-
будови. · 

1. Голосіння Половчихи на березі моря (~шаланда в морі•) нагадує 

А скиглення чайок 

Б заКJІинання й ворожіння 
В ліричні відступи в народних думах 

Г плач Ярославни (•Слово про похід Ігорів•) 
Д матір з легенди, яка втратила своіх дітей 

2. За жанром •Вершники• Ю. Яновського - роман 

А епопея 
Б у віршах 
В хроніка 

Г у новелах 

Д сповідь 

З. Слова майстра і грега позначають 

А рибальське приладдя 
Б елементи одягу 
В різні вітри 

r степових чайок 
Д різної сили дощі 

4. Події у творах "подвійне коло»- й •Шаланда в морі• відбуваються 

А у Криму 
Б у наддніпрянських степах 
В на Херсонщині 
Г у Приазов'і 
Д неподалік Одеси 

5. У творі •Подвійне коло• повторюваним зоровим образом є 

А шабля 
Б ліс 
В шаланда 

r блакитні вежі 
Д шторм 
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6. Темою твору -«Подвійне коло)} е зображення родини Половців у по
діях 

А революції 1905 року 
Б Першої світової війни 

В громадянської війни 1919 року 
Г становлення радянської У країни 

Д Другої світової війни 

7. Назва «Подвійне коло» символізує 

А роздвоєність особистості 
Б настанови батька і матері . 
В духовне й матеріальне начала 

Г мину ле й майбутнє 
Д два кола ~ родинне й класове 

8. Головна ідея твору «Подвійне коло)} полягає в засудженні недотри
мання народної настанови 

А поганого чоловіка в побратими не бери 
Б не май вірного, не будеш мати ::~радного 
В чого сам собі не зичиш, того і Другому пе жадай 
Г тому роду не буде переводу, в котрому браття 

милують згоду 

Д не знаючи броду, не лізь у воду 

9. Наявність пеЙз<.іЖних детмей, екзотизмів (грего, .майстра), яскра
вих характерів свідчшь про те, що твір <1:Подвійне коло» 

А бароковий 
Б сентиментальний 

В реалістичний 

Г романтичний 

Д імпресіоністичний 

10. Головна ідея твору ~:ПІаланда в морі» 
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Б оспівування краси й неповторності морської стихії 

В засудження рибалок, байдужих до життя Мусія 
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11. Установіть відповідність. 

Класова rшлежr~ість 

1 петлюрівець 

2 денікінець 

3 махновець 

4 комуніст 

Герой 

А Мусій 
Б Іван 
В Панас 

Г Оверко 

Д Андрій 

А Б 

1 
2 
3 
4 

12. Установіт.ь відповідність. 

· Художній засіб 
1 персоніфікація 
2 тавтологія 
3 порівняння 

4 епітет 

А Б в r д 
1 
2 

Приклад 

А У пш~юці, як у тумані, блискали 
постріли. 

Б Над степом здіймався південно
західиий вітер. 

В Половець для чогось помацав свої 
кощаві руки. 

Г І дощ, витрусивши безлі-ч краплин, 
посунув свої хмари далі. 

в r д 

з 

4 
Д А над берего..JІ моря походжає старий По

ловець, він думає думу. 

ВАЛЕР' ЯН ПІДМОГИЛЬНИЙ 
(1901-1937) 

Народився в с. Чаплі під Катеринославом (нині околиця м. Дніпро
петровська) у заможній родині, помер на Соловках. 

Письменник, перекладач, предстанник ""'розстріляного відродження~.>. 
Найвідоміші твори: романи <0:Місто~.>, «:Невеличка драма•, повість 

«Остап Іllаптала:!>, оповідання -«Історія папі Ївги:~>. 

Роман -.Місто• (1927) 

Літературний рід: епос. 
Жанр: урбаніс·rичний ром<tн.. 
Те.ма: підкорення людиною міста. 
Головна ідея: розкриття характеру людини, яка підкорює місто. 
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Головні герої: Степан Радченко, Надійка, «мусінька~ Тамара Васи
лівна (її чоловік Гнідий і син Максим), Зоська, Рита, Левко, Михайло 
Світозаров, Вигорський. 

Сюжет 
І частина. Степан Радченко рюом з односс.'ІьцЯ:ми Надійкою і Лев

ком дісталися Дніпром до Києва на навчання. Степан оселився на Подо
лі, у дядькового знайомого крамаря Гнідого. Спочатку він жив у столяр
ній майстерні поряд з коровами, спав на дошках, їв черствий хліб із са
лом. Степан пішов до інституту, але треба було ще пройти приймальну 
комісію, намагався влаштуватися на роботу, проте його ніхто ніде не че
кав, незважаючи на заслуги перед революцією. Він навідався до Левка, 
потім до Надійки, яка все більше йому подобалася. І ось нарешті Радчен
ко склав іспити -~ і став студентом. Господар Гнідий защюпонував 
Степанові неребратися жити в будинок, на кухню, але за це він має допо
магати по господарству. У Надійки на квартирі збиралося товариство. 
Один з юнаків запропонував відвідати літературну вечірку. Степан із 
заздрістю слухав майстерне читання творів моло11их і вже відомих 
письменників, а також оплески, якими обдаровувала митців вдячна 
аудиторія. Радченко вирішив написати оповідання про свою бритву, 
якою як полонений повстанець викупився у черкеса з денікінського по
лону, а потім повернув її собі, бо того солдата було вбито. ~долю cв0t:z· 
бритви він підніс до історії громадянської війии, зробив ії символом вибо
рюваної влади~. Підписав свій твір більш благородним ім'ям «Стефан 
Радченко~. Він поніс оповідання відомому літературному критику Сві
тозарову, але той навіть не захотів з ним розмовляти. Знищений і прини
жений, він пішов до Нмійки. Гуляючи в парку, він грубо схопив її в обійми 
й стиснув так сильно, що дівчина розплакалася. Степан сказав, що йде 
від неї назавжди. Уночі до Степана почала приходити дружина Гнідого, 

Тамара Василівна. Коли її син Макгим дізнався нро таємні нічні зустрічі 
матері з квартиршпом, то вчинив бійку зі Степаном і покинув дім. Рад
ченко мав успіхи в навчанні. Професор, який прийм~в іспит з україн
ської мови, був здивований глибокими знаннями хлопця, а коли дізнав
ся про те, що він живе в матеріальній скруті, порадив читати лекції з 
української мови на курсах для держслужбовців. Так Степан і зробив. 
Заробивши грошей, хлопець купив новий одяг і переїхав до кімнати зна
йомого Бориса. На курсах Степан познайомився з поетом Вигорським, 
якого слухав на літвечірці, вони потоваришували. 

11 частина. Хоч Степан і позбувся злиднjв, проте й далі жив скром
но. Його твори почали друкувати в журналах, хлопець був 'на десятому 
небі. Він познайомився з городянкою Зоською, коли купував лотерею. 
Степан все більше захоплюється Зоською, передусім її пепередбачува
ністю й невгамовністю. Він дарує їй цукерки й квіти, водить до театру й 
кіно. Радченко відвідує редакцію журналу, бере участь у літературних 
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дискусіях. Поt<идає"Університет і більше читає лекцій української на 
курсах. Приходить звістка, що збірку оповідань Степана опублікують 
і йому належить отримати гонорар у 350 карбованців. Якось хлопець 
зустрів земляка Бориса, той розповів йому, що одружується. Радченко 
за описом упізнав Надійку, і йому стало прикро: «Гидким злочином уяв
лялося йому обернути блакитнооку Надійку в куховарку, прибирмьни
цю, в охоронця пісного добробуту молодого міщанина». Вийшла друком 
збірка оповідань Стефана Радченка. Згодом його обирають на посаду 
секретаря журналу - і він з головою поринає в роботу. Степанові захо
тілося затишнішої квартири, тим паЧе його доходи це дозволяли. Коли 
Радченка обрали до культкомісії місцевкому, йому все важче стало зна
ходити час для зустрічей із Зоською. 

Літературознавці про твір. У романі світовий мотив підкорення 
людиною міста як об'єктивний шлях людської цИ!!ілізації на україн
ському матеріалі моделювався модерністично ~не в соціальній, а в пси
холого-філософській площині. Тому в центрі цієї моделі - переконли
вий, психологічно достовірно розкритий характер українського Расті
ньяка1 - Степана Радченка, який проходить типовий шлях сходження 
по соціальній, тобто кар'єрній драбині. 

Цю художню модель вибудовано з використанням історичної ситуа
ції 1920-х років, коли в споконвічно «селянській~ Україні почали ак
тивно розвиватися міста й тисячі подібних Степанів, Левків, Надійок із 
занедбаного українського села потягнулися до міської культури, цивілі
зації, тобто добровільно й цілеспрямовано ступили на шлях поступу й 
пошуку. 

Отже, прагнення завоювати місто, стати його невід'ємною част
кою - чи є шлях справжнього прогресу? Залишаючи це підтекстовс за- . 
питання відкритим, В. Підмогильний у своєму романі заперечує безог
лядну романтизацію «життя під стріхами»- так само, як і романтизацію 

міського життя. Він намагався художньо дослідити цей специфічний 
шлях людського поступу, руху вперед, щоб, за його ж словами, наблизи
ти «місто до української психіки, щоб сконцентрувати його в ній». Тоді 
це означало «європеїзуватю" тобто модернізувати психіку споглядаль
ної, інертної, терплячої української людини, показати їй шлях активної 
дії, «роблення»- себе відповід1ю до нових буттєвих обставин, і в такий 
спосіб «уписування• себе в нове життя. 

Жінки в романі (маргінальна Надійка; старіюча ~мусінька» -Тама
ра Василівна; романтично екзальтована Зоська; жінка-загадка Рита), 
яких зустрічає Степан, - суб'єкти саме міської культури. Тому стосун
ки з кожною - це окрема модель поведінки Степана на певних відрізках 
його духовної еволюцїї, його нходження в цю міську культуру. 

1 Растіньяк - головний герой '(ІСБатька Горіо» О. л:е Бальзака. 
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Благородні наміри вели хлопця до Києва: вивчитися й повернутися 
назад. Однак невдовзі вони змінилися. Радченко зрозумів, що, навпаки, 
саме він може влити в місто «свіжу кров села, що змінить його вигляд і іс
тоту», тобто тепер він прагне завоювати місто, стати його повноправ
ною частиною. 

То хто ж він - новітніfj украl'нський Растіньяк Степан Радченко: 
прагматичний егоїст, настирливий кар'єрист, «Завойовник~. міста чи йо
го <t<:Жертва•? Розвиток 11одій аж ніяк не провокус однозначну відповідь. 
Навряд чи й сам автор шукав її. Звернемося до епіграфів твору, зокрема 
взятого з •Таїс» А. Франса: <r<Як можна бути вільним, Евкріте, коли ма
єш тіло?» Найголовніше, як пише Г. Костюк, автор «За багатством су
спільних подій свого часу." не загубив - людини. Він бачив її, розу
мів і творив її образ в усій суспільній, психологічній і біологічній склад
ності. Він не любив людини-янгола, бо знав, що людина є водночас і тва
рина. Він знав людську силу, велич її розуму, її здібності, але в той же 
час був свідомий всіх її слабкостей»-. 

Одна з найпоширеніших слабкостей чоловіка - його ставлення до 
жінки. Тому в романі саме жінки стають своєрідними каталізаторами про
яву характеру головного персонажа, найприкмстнішого в ньому. Тим са
мим використання поширеного мандрівного сюжету допомогла автору н 

образі Степана Радченка психологічно проникливо розкрити маргіналь
ний тип української людини, що опинилася на межі села й міста, що має у 
своїй душі непереборний конфлікт між своїм нервісним, природним єст
вом селянина і потребами, зовнішніми спонуками нового, міського життя. 

Згадаймо, як подібно дві найтиповіші представниці села й міста (На
дійка і Зоська) сприймає Степан і так само подібно їх покидає. Надійка ва
бить його доти, поки він відчуває внутрішню причеmість до рідного села. 
Міська прагматичність і практичність, рішучість і необхідність захищати
ся змушують Степана натягнути мас1<у, бо всякий зв'язок із селом міг ви
крити його підсвідому ворожість до міста. Надійка - атрибут сільської 
ментальності (щирість, довірливість, мрійливість - риси її характеру), то
му вона «враз стала його кошмаром» і залишилася в минулому. Наступна 
жінка - старіюча «мусінька» додала Степанові впевненості, досвідченості 
й стала черговою сходинкою, яка повела далі на шляху завоювання міста. 
Однак специфічну міську культуру втілила Зоська, нерозквітла дівчинка
жінка, пересічна корінна городянка, яка найміцніше прив'язала хлопця до 
себе. Саме -«при пій» Степан кинувся багато читати, надолужуючи згая
ний час, відвідувати музеї й театри, виставки й лекції, особливо посилено 
працювати, виробив стійкий ритм своїх виробничих буднів - саме із. Зось
кою він поступово перетворювався на міщанина. Закономірно, що, ставши 
ним, швидко знудився, відчув потребу рухатися далі. А Зоська в його уяві 

· поставала «Малеиькою блідою постаттю, похилою й скорботною, як придо
рожня жебрачка», тому лише заважала йому. 
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Уже з першого свого знайомства з містом Степан відчув штучність, 

неприродність усіх житrєвих процесів, що тут відбуваються. Надалі цю 
штучність, маскувальність, вимуше,ну фальшивість поведінки багатьох 
городян Степан відчуватиме постійно. Він згадуватиме село, відчуватиме 
його в собі вже як атрибут свого минулого життя. Все частіше відчувати
ме свою самотність у місті, хоч матиме добру роботу, квартиру, гроші, сла
ву. Кожна нова його жінка - це не лише сходинка в здоланні міста. Укра

їнський Растіньяк :хапається за жінок, рятуючись від своєї фатальної са
мотності в чужому 1111я себе середовищі, що ніколи не стане своїм, рідним. 

Відтоді його постійно мучитиме ця внутрішня роздвоєність душі: 
продовжувати рухатися кудись уперед і не мати сили відродити в собі 
первісне єство. Недарма він несподівано згадає чисту й світлу Надійку, 
потягнеться до неї, наче до недосяжного марева - автор «улаштує• їм 

зустріч, якою підкреслить цю глибоку прірву в душі головного героя. 
Місто не дало Степанові найголовнішого - душевного комфорту. 
Ближче до фіналу Степан знову зустрічається з Ритою (як остан

ньою надією), знову сколихнеться в ньому «радість знайдення», він на
віть сяде писати «повість про людей». Але Рита - фальшива й тимчасо
ва~ як і все тут, у місті. Він збіг на свій шостий поверх (алегорія вершин
ного становища в його кар'єрі), розчинив вікно в ~темну безодню міста. 
Воно покірно лежало внизу."». Але ми вже не віримо, що Степан - щас
ливий переможець, думаємо про скороминущість його радості. Надто 
багато разів йому марився рідний степ, особливо в миті неспокою, коли 
місто тисло на нього своїми законами, вимогами й спокусами. Та внут
рішня роздвоєність буде присутJІьою в ньому тепер завжди. Хоча лише 
уважно придивившися, можна побачити його самотність і розгубле
ність, відчути хибність від почуття самовдоволеного завойовника. Звер
немо увагу на такі характеристики: «Що більше Степан свою кімнату 
встатковував, то чужі,шою вона йому була», -«вечори обнімали його 
лячним неспоковм, почуття страшної самотності zнітwю його». 

Останній штрих у романі - натяк на його сюжетну відкритість. 
Тому можна повірити лише в короткочасність перемоги Степана над 
містом. Герой Підмогильного проходить шлях лише зовнішнього посту

пу, тому це рух у нікуди. І прозаїк це показує. Де того ж ставлячи в 

центр свого роману маргі,нальний характер, досліджуючи його соціаль

ну природу психологічно, автор не робить. оціночних акцентів, змушу.є 
читача думати самому (Р. МоВ'Ч.ан). 

1. За жанром роман «Місто!> 

А історичний 

Б фантастичний 
В пригодницький 

r урбаністичний 
Д соціально-побутовий 
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2. Вислів Як можна бути вільним, Евкріте, коли ти маєш тіло? є 

А реплікою Степана Т епіграфом до роману 
Б авторським відступом Д аргументом Максима 
В думкою Вигорськоrо 

З. Жінки в житті Степана Радченка з'являлися в такій послідовності 

А Зоська - Рита - -~мусінька» - Надійка 
Б Рита - Надійка - Зоська - -~мусінька$» 
В Надійка - «мусінька» - Зоська - Рита 
Г <&Мусінька» -- Зоська - Рита - Надійка 
Д Надійка - Зоська - <1мусінька• - Рита 

4. Сільську ментальність утілено в образі 

А Надійки Г повії 
Б Зоськи Д •мусіньки» 
В Рити 

5. Фальшивість і тимчасовість утілено в образі 

А Надійки Г повії 
Б Зоськи Д •мусіньки» 
В Рити 

6. Непередбачуваною й екзальтованою зображено 

А Н<Щійку Г повію 

Б Зоську Д •мусіньку• 
В Риту 

7. «Божественним» Степана Радченка любила називати 

А Надійка 
Б Зоська 
в Рита 

r ноnія 

д «мусіпька» 

8. Перше оповідання Степан Радченко написав про 

А кохання 
Б бритву' 
В Киїн 
r людей 

Д Надійку 

498 



Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

9. Прочитайте' рядки. 

Блискучі вогні, гуркіт і дзвінки трамваїв, що cxpeUJlfвaлucь тут і розбі
гались, хрипке виття автобусів, що леzко котились громіздкими тушами, 
пронизливі вшqтки дрібних авто й гукання візшtкіІ3 разом з zлухuм гомооом 
людської хвилі раптом урвали його [Степана. - Авт.] зш_либленість. 

В основі опису нічного міста лежить художній засіб 
А персоніфікація Г метонімія 
Б алегорія Д синекдоха 

В інверсія 

10. НЕ є композиційною особливістю роману ~Місто~ В. Підмогильного 

А поділ на дві частини Г наявність міських пейзажів 
Б наявність двох епіграф]в Д авторські відступи 

В розповідь від першої особи 

11. Установіть відповідність. 

1 
2 

3 
4 

1 
2 
3 
4 

Героїня твору Зовнішня (В1-lJ!.mрішн.я) характеристик:а 

Надійка 

Тамара 

Василівна 

Зоська 

Рита 

А Б в r д 

А Мш~е на зріст - йому якраз під пахви, худеньке, 
в плескуватому капелюшкові." Вона зиркнула спід
лоба на юнака, руку свою прибршtа й ішла дші сво
Lм чітким, майже військовим кроком. 

Б Вона складена була з двох тонів, без жодних пере
ходів між ними - чорного: волосся, очі, сукня, лако-
вані черевики, та с.муlЛого: обличчя, тіло рук і пле
ча та панчохи, і це просте поєднання надавадо її 
постаті гордого чару." 

В ".тихе дівча, виінане з села ЗJІидиямu баютосімей
ної родини." Вона була щира й беззахисна, трохи 
романтична й терrLчяча до лиха, як і всі вбогі дів
чата, що не почувають у собі ні справж11ього пори
ву, ні твердої сили. 

r Довгі рукава їі сірої блузки були миліші йому за голі 
РJ/1(и інших ... Черевики їf були округлі й 1Ш помірних 
каблуках, і колі1Ш не випинались ра:з у раз із-під спід~ 
ниці. В ній вабила його нештучність, рідна його (}уші. 

Д У неї була товста, ОК'руzла спина - роздобріла на 
довільних харчах! В її умінні любити не було нічого 
штучного, хоч слово <tлюбов» було її иайулюблені
шим жартом". ніколи ні про що серйозно не ка.зала, 

ніколи не турбувала його своєю душею". 
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12. У становіть ні;щовідність. 

Сюж:етний 
елемент 

t експозиція 
2 зав'язка 

З ку л1,мінація 

4 розв'язка 

Подія 

А самогубство Зоськи 
Б оренда дорогої квартири 

В опис нічного Києва 

r прИЇЗ/\ Степана до Києва 
Д поселення Степана 

в Гнідих 

ОСТАП ВИШНЯ 

(1889-1956) 
Справжнє ім'я - Паnло Миха(1лович І'убенко. 

А Б в г д 

1 
2 
3 
4 

Народився на хуторі Чсчва, що на Полтавщині, помер ум. Києні. 
Пщ·?менник-гумор:Ист, засновник жанру ус.мішка в українській літе-

ра1урі. 

Найвідоміші твори: збірки ...-:Вишневі усмішки (сільські)~. «Вишневі 
усмішки кримські»; «Україні;-Jуємось?, «Вишневі усмішки закордuнніі.>, 
«Мисливські усмішки~; гумореска «Моя ;нпобішрафія». 

Гумореска .-Моя автобіографія" (1927) 

Літературний рід: енос. 
Жанр: гумореска. 
Тема: rюз1ювідь про батьків, навчання й формування світог.іrяду 

ПИСІ>МСННИКа. 

Г()ловна ідея: у гумористичній формі ннсвітлити фактори, які впли
вають па формування митця. 

Композиція: гумореска ск:~ащн:::ться з трьох розділів: у вступному 
стюді-роз;~ілі йдст1,ся про народження Остала Вишні, його батьків і ви
тівки дитинства; у другому й третьому ро;щілі з тим самим, що і в пср
нюму, відтінком 1~обродушноrо сміху µозповідаt:тьсн trpo навчання й 
формування світогляду майбутнього майстра слова. 

Літературознавці про твір. З перших ря;~ків твору вражас іронія й 
нсні;1робна щирість, безносередність оновіді про самого себе. Ось з 
яким витончсни:\-1 гумором, але :1 неарихованою любов'ю він пише про 
своїх батьків: ~А взагалі батьки були нічого собі люди. Підходящі. За 
двадцять чотири роки спільного. їхньою життя, як тоді казали, послав 
ім Господь усього тільки сі.мнадцятеро дітей, бо в_1,1іли вони молитись 
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Мuлосердиому». У такому ж іронічному дусі розмірковує автор над 
важливими в житrі кожно1·0 митця моментами: що. впливало на його 
світогляд, які були перші вчителі, як виховували батьки, як формувала
ся його •Н<Ласова свідомість», яку освіту вдалося здобути. 

На своє попереднє житгя він оглядається з пооиції теперішнього до
свіду - відомого гумориста, популярного й авторпгетного серед читаючої 
публіки й своїх колег. До того ж обмежує себе лише 1921 р., який був сво
єрідним письменницьким стартом для нього, - ~почав працювати в газе

ті "Вісті" перекладачем~-, спробував писати фейлетони, вибрав псевдонім. 
Звернімо увагу: нічого такого особливого в житті автора ніби й не 

відбулося, але його автобіографія читаt::т~ся з неослабним інтересом. Чо
му? Цей текст притягує не подіями, а гумором і осuбливістю вислову. 
У цьому переконуємося в кожному абзаці. Ось як автор згадує свій вступ 
до військово-фельдшерської школи: ~Поfхши ми до Киева. У Киеві я роз
зявив рото. на вокзалі і так ішов з вокзалу через увесь Киів аж до Святої 
Лаври, де ми з матір'ю зупинш~ись. Поприкладаt1ся до всіх мощей, до всіх 
чудотворних ікон, до всіх миротачивих голів і іспити склав». Перед очима 
постає досить колоритна картина: сама подія, ради якої вона описана, 

мовби десь на другому плані, мовби нічого й не важить. Акцент на ~роз
зявленому» роті й прикладанні до релігійних святинь. 

Життя письменника воскресає тут у всій наготі тодішніх буттєвих 
реалій простого селянського побуту. Хай там як, але Остап Вишня 
оглядається на своє минуле з незмінним гумором. Уважніше описує 
людей, "'Котрі змалку були поруч із ним. майстерно вплітає у свою опо
відь діалоги, невеликі жанрові сценки, якими створюється враження 

більшої переконливості, відчутrя присутності в минулому часі. Після 
прочитаnня такої автобіографії хочеться неодмінно поцікавитися і тво
рами автора (Р. Мовчан). 

Усмішка .сСом• (1953) 

Літературний ріо: ецос. 
Жанр: усмішка. 
Тема: гумористична розповідь про сома, що жив у річці Оскіл і міг 

з'їсти гусака, гімалайського ведмедя і навіть парового катера. 
Головна ідея: виховання любові до природи. 
Композиці.я: усмішка складається з чотирьох частин: у першій опові

дач запрошує читача побувати на Осколі й помилуватися краєвидами 
цієї річк11; у другій частині дід Панько застерігає бути обережним біля 
ковбані, у якій живе величезний сом; у третій частині йдеться про сома, 
який тягав за собою моторного човна; у четвертій герой-оповідач розпо
відає про те, чим живляться соми і як їх ловити. 

Літературознавці про твір. <tМисливські усмішки~ Остапа Виш
ні в українській літературі - явище унікальне. У них спостеріІаємо 
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оригінальний синтез народного анекдоту й пейзажної лірики. Ці пей
зажі досить лаконічні. Одна-дві деталі, схоплені усміхненим погля
дом, так доречно вкраплюються в текст оповіді, що без них не можна 
уявити ні загальн:ого тла полювання, ні відповідного настрою. 

У смішка •Сом• починається із запрошення побувати •та річці на 
Осколі», ніби спонукаючи читача до довірливої розмови. Оповідач пе
рейнятий щирим захватом від краси довколишнього світу - своєрід
ної ідилії гармонійного поєднання люлини й природи. Мова мальов
ничого пейзажного опису чарівних місць лагідна, ніжна. Такий ліризм 
посилюється змалюванням появи на річковому плесі сім'ї чирят: мате
рі й «манісіньких чиряточок•, а далі - «качка-крижень з криженята
ми•, легесенькі «болотяні курочки•. Усе тут рухається, міниться бар
вами, звуками, з-поміж яких проби11аються дівочі «різні чудові пісні•. 
Створюється враження від великого живого рухливого організму, 
яким є природа, і в якому все взаємопов'язане, а людина - її невід'єм
на частка. 

Від лагідних описів оповідач плавно переходить до перестороги 
небезпеки (вустами діда Панька) - наприклад, про «велику ков(>а
ню•, у яку може і «дзвіниця пірнути•. Далі дід розповідає якусь не
ймовірну історію, яка відбулася «ще за панів• з величезним сомом, 
який проковтнув і гусака, і собаку панського, і навіть «Парового кате
ра•. Ця історія змінюється наступною, знову про сома, її розповідає 
вже '*дуже заядлий і дуже справедливий рибалка»-, й акценти tут 
інакші - про те, який сом сильний і могутній. Нарешті, картина ос
тання, завершальна, - у цій історії образ сома цілком реалістичний, 
приземлений - на перший погляд, вона нагадує своєрідну інструкцію 
з риболовлі сомів. Мабуть, нею можна було б і скористатися, якби не 
наявний тут відвертий гумор, насмішка з довірливого читача, знову 
гіперболізація образів і прикметні фантастичні деталі (наприклад, 
у череві сома може виявитися копчена ковбаса, варений рак і пара 
«цілісіньких шпротів•). Як бачимо, у цій усмішці акварельний укра
їнський краєвид змінюється майстерним діалогом, влучні деталі суп
роводжують репліки, описи комічних і фантастичних ситуацій. 
І скрізь є «Всюдисущий автор• - усміхнений, іронічний, проникли
вий. Він кидає одну-дві деталі й мовби спостерігає реакцію читача. 
Є його щирий захват красою рідної природи, неприхована залюбле
ність у неї, відчуття казки з дитинства, святковості. Так в Остапа 
Вишні гумористичний жанр усмішки справді більше нагадує «Лірич
ну поезііо в прозі• (Р. Мовчан). 

Теорія .літератури 

Гумореска - невеликий хуJІожній твір, у якому події та люди зо
бражені в жартівливому тоні. 
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.Усмішка - різновид фейлетону й гуморески, уведений в українську 
літературу Остапом Вишнею. Своєрідність жанру усмішки полягає J-J 

поєднанні побутових замальовок і жанрових сценок із ч:астими автор
ськими відступами, їй властиві дотепність і лаконізм. 

Фейлетон - невелИ:кий художньо-публіцистичний твір у періодич
ному виданні, у якому злободенні події зображені сатирично або гумо
ристично. 

1. Справжнє прізвище Остапа Вишні 

А Фітільов 
Б Рудченко 
В Губенко 
Г Лозов'ягін 
Д Очерет 

2. В усмішці як літературному жанрі поєднано риси 

А гуморески і байки 
Б фейлетону і казю1 

В анекдоту і новели 

r гуморески і фейлетону 
Д повісті й гуморески 

З. До жанрових ознак усмішки належать 

А поєднання побутових замальовок, жанрових сценок з автор
ськими відступами, лаконізм, дотепність 

Б яскраво виражена мораль, зображення великого проміжку часу, 

висміювання вад суспільства 

В динамічний сюжет, несподівана розв'язка, психологізм, потуж

ний ліричний струмінь, пейзажі 

Г наявність кількох сюжетних ліній, авторські відступи, дотеп

ність, лаконізм, елементи фантастиЧного 
Д невеликий обсяг, дотепність, наявність конфлікту, детальне зма

лювання характеру героя в його розвитку 

4. Головна тема «Мисливських усмішок» Оспша Вишні - зображе1п1я 

А безтурботного життя мисливців 
Б краси рідної прирqди й любові до неї 
В наслідків від перебування людини на природі 
Г сміливих і захоплених своєю справою мисливців 

Д беззахисної неред людиною природи 
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5. У назві гуморески «Моя автобіографія» використано 

А епітет r тавтологію 
Б алегорію Д фразеологізм 

В інверсію 

6. Велику ковбаню в річці герой-оповідач («Сом•) вимірює 

А· панським собакою 
Б великим сомом 

В паровим катером 
r дзвіницею з хрестом 

Д 1ім<tлайським ведмедем 

7. Події в усмішці «Сом» відбуваються на річці 

А Дністер 

Б Дунай 

В Черемош 

Г Буг 

Д Оскіл 

8. Найсильніше враження в дитинстві на Остапа Вишню справив твір 

А «Катехізис» Філарета 
Б «Оракул» Соломона 
В «Руський паломник» 

Г «Сон (Мені тринадцятий минало ... )» Т. Шевченка 
Д «Записки охотника» І. Тургенєва 

9. Головною темою «Моєї автобіографії• є розповідь про 

А політичну ситуацію в радянській Україні 

Б громадянську активність автора 

В формування світогляду письменника 
r «темні• сторінки дитинства митця 
Д літературні уподобання гумориста 

1 О. У «Моїй автобіографії» Остап Вишня порушив усі названі проблеми, 
ОКРІМ 
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11. У становіть відповідність. 
Розділ Зміст (ус.мішка ~Сом») 

1 перший 

2 другий 

3 третій 

4 четвертий 

А Б в r 
1 
2 
з 

4 

д 

А застереження діда Панька бути обережним біля 
глибокої ковбані, адже в ній живе великий сом, 
який зів панського собаку 

Б розповідь про те, чим живляться соми, і рекомен

дації, ЯК ЇХ ЛОВИТИ 

В запрошення побувати •Ша річці на Осколі» й на
солодитися мальовничими пейзажами 

Г історія навчання Остапа Вишні в Зіньківські й 
двокласній школі 

Д розповідь «Заядлого й справедливого рибалки» 
про те, як сом тягав за собою моторного човна 

12. У становіть відповідність. 

Художній засіб 

1 гіпербола 
2 оксиморон 
З інверсія 
4 порівняння 

А Б в r д 
1 
2 
з 

4 

При1<.llад 

А Тут і починається найцікавіший момент кача-

чою полювання. 

Б «Спішу, щоб на вечірню зорьку спізнитись!»- -
і галопом далі. 

В ".дикі качки водяться". по річках-колисках 
смарагдової Батьківщини нашої ... 

Г ".селезень каменем падає в воду, - прекрасний, 
як казка, у своєму весняному вбранні". 

Д Та там з одного набою торік по двадцять чо
тири кач1'U бши. 

МИКОЛА КУЛІШ 

(1892-1937) 
Народився в с. Чаплинці, що на Херсонщині, у селянській родині, 

помер у Карелії (Російська Федерація). 
Драматург, представник «розстріляного відродження». 
Найвідоміші твори: п'єси «97», «Народний Малахій», «Патетична 

соната», «Маклена Граса», «Мина Мазайло». 

Комедія •Мина Мазайло• (1929) 
Літературний рід: драма. 
Жанр: сатирична комедія. 
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Тема: зображення українізації й міщанства в Україні у 20-і роки ХХ ст. 
Головна ідея: засудження міщанства, національної упередженості й 

звсрх;ності. 
Головні дійові оеQби: (Юдина Мазайла - Мина Мазайло, його діти Рина 

й Мокій, дружина Килина (Мазайлиха); Дядько Тарас, тьотя Мотя, У ля. 
Сюжет: харківський службовець ~донвугілляі> Мина Мазайло (ко

лишній українець) у своєму нрізвищі вбачає головну причину своїх життє
вих і службових поразок, тому й вирішив змінити його па «більш блшород
не» - російське Мазєнін. Мина наймає вчительку «правильних проізІюше

ній», яка вчить його грамотно говорити <tпо-руському». Син головного ге
роя, навпаки, прихильник української мови і взагалі всього українського. 
Мина в~~ цього страждає. Не нідтримує позиції Мини й національно свідо
мий дядько Тарас, який дуже схожий на запорожця. На боці Мини - дру
жина, дочка Рина й терміново викликана телеграмою родичка з Курська 
тьотя Мотя. Кульмінаційним моментом у творі стає звільнення Мини Ма
зайла-Мазєніна з посади за «систематичний опір україні.зації». 

Літературознавці про твір. Питання мови, точніше, ставлення до 
неї персонажів, узято за основу конфлікту, що розгортається в комедії у 
формі дискусій, які породжують комічні ситуації, вианачають основні 

сюжетні лінії (Мина-Мокій, У ля-Мокій, тьотя Мотя-дядько Тарас та 
ін.). Вдало дібрані мовні засоби допомагають авторові яскравіше індиві
дуалізув<tти характери комедійних персонажів, виявити малоросійську 

меншовартість і духовну порожнечу українського міщанства. 

Незважаючи на певну однобічність при змалюванні драматичних ха
рактерів і помітну авторську шwаштованість на відповідну ідею, образи ко
медії «Мина Мазайло~. відображали правду життя, те типове й сутгєве, що 
характеризувало тогочасне суспільство. Наприклад, національний нігілізм, 

як домінуюча риса характеру частини персонажів, розкриває і становпrь 
су1·ь мапоросійства, є підrрунтям ідей великодерж.авного шовінізму. 

Характери комедії виписані майстерно, поведінка героїв, їхні репліки 
психологічно вмотивовані. Головна постать у творі ~Мина МазЗ:йло, який 
уособлює духовну порожнечу й малоросійську меншовартість міщан. Його 
намір зректися свого прізвища породжує низку сюжетних колізій. 

Мина цурається свого українського прізвища, мови, культури; гото

вий убити рідного сина, щоб той пе завадив здійснити задумане: 
"«Заставлю! Виб'ю ·з 2олови дур український! А як ні - то через труп 
переступлю. Через труп! .. » На його думку, українізація принижує, 
робить з нього другосортну людину: «Серцем передчуваю, що українізація ~
це спосіб робити з мене провінціала, другосортного службовця і не давати 
мені ходу на вищі посади». Досить влучну характеристику Мині дав син 
Мокій, назвавши його 4валуєвським асистентом~. 

Чи не найколоритніша постать у творі - Мотрона Розторгуєва 
з Курська ... Уже перша її репліка викликає і гіркий сміх, і тривогу за до-
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лю рідної мови. Приїхавши на українську землю,. вона була вражена не
чуваним, як їй здалося, зухвальством українців: «Тільки що під'їхали до 
вокзалу, дивлюсь - отакими великими літерq.ми: "Харків". Дивлюсь - не 
"Харьков", а "Харків"! Нащо, питаюсь, навіщо ви нам іспортілі lород?і> 

Згущуючи фарби, автор удаt:ться до вещадної сатири, гротеску та 
влучного шаржування. Абсурдні твердження Розторгуєвої, що «україн
ська мова - то австріяцька видумка~>, як і вся її поведінка («А тьотя 
ходш~а Наполеоном і думш~т~) допомагають не лише розвінчати нега
тивні явища, а й загострити проблему. 

Полярний до шовіністок образ дядька Тараса з Києва. Це націо
нально свідомий українець, який гаряче вболіває за рідну мову, ревни
во обстоює її самобутність, бореться за збереження національного коре
ня, козацького духу. 

Головним опонентом войовничоm міщанства змальовано в комедії Мо-
кія. Він активно дискутує з тими, хто чинить опір українізації, рішуче роз
вінчує ідеї росііkького шовінізму, які намагається утвердити у своїй JХ>дині 
Мина Мазайло. Мокій не лише не хоче міняти прізвища, а й уважає, що до 

нього треба додати колись втрачену частину «Квач» (Мазайло-Квач). Хло
пець гаряче пропагує красу рідної мови, демонструє глибокі знання не тіль
ки з філолоrії, а й з еnюrрафії, антропnлогії, історії (Г. Семенюк). 

Юрій Лавріненко зазначає, що в п'єсі діють лише негативні персона
жі: «Персонажі схоплені в таких найсуттєвіших і оголених рисах, що ці
лий ряд типів остався в нам'яті 1·лядача, немов маски старого вертепно

го українського театру чи commedia delГarte». 

1. Перу М. Куліша належать твори 

А «Вальдшнепи», «Майстер корабля» 
Б «Народний Малахій~,., «Ярослав Мудрий» 
В «97i,., «Чотири шаблі!> 
Г «Мина Мазайло», -«Санаторійна зона» 
Д «Патетична соната», «Маклена Граса» 

2. До засобів творення комічного НЕ НАЛЕЖИТЬ 

А іронія Г анафора 
Б сарказм Д шарж 
В гротеск 

З. Визначальною жанровою рисою комедії «Мина Ма..~айJю» М. Куліша є 

А наявність фантастичних елементі в 
Б єдність місця, часу й дії 
В кульмінація на початку твору 
Г наявність однієї сюжетної лінії 
Д передача внутрішнього стану героя 
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4. Події, зображені в к,омедії 4Мина Мазайло~, відбуваються в 

А дореволюційному Києві 
Б революційному Харкові 
В Києві 20-х років ХХ ст. 
Г Харкові 20-х років ХХ ст. 
Д Харкові під час «хрущовської відлиги~ 

5. Характеристикою .. .очі, рот, стан - все чисто украfнське Мокій наділяє 

А Мазай..1иху 
Б Рину 
В Улю 
Г дядька Тараса 
Д Мину Мазайла 

6. Лрочитайт~ рядки. 

- «Бринить» має декі.лька нюансів, відтінків. По-украfнському ка
жуть: орел бринить. Це означаб - він високо, ледве видко - бринить." 
Можна сказати - аеро бринить. А от іще кажуть: сніжок бринить. Це 
як випаде, а тоді зверху, в повітрі, ледве помітний такий, бринить ... Або 
кажуть ~ думка бринить." 

У цій репліці звучить 

А іронічне ставлення до української мови 
Б захоплення й гімн багатій і милозвучній мові 
В сумнів щодо виражальних лексичних можливостей мов11 
Г заклик до обов'язкового вивчення української мови 
Д думка про брак окремих слів на позначення різних понять 

7. Репліка Тільки що під'їхали до вокзалу, дивлюсь - отакими великими 
літерами: «Харків». Дивлюсь - не '*Харьков», а «Харків»! Нащо, пита
юсь, навіщо ви нам іспортілі юрод? належить 

А Рипі 
Б Мазайлисі 
В Барановій-Козина 

Г тьоті Маті 
Д Мині Мазайлу 

8. Своє ставлення до української мови (з байдужого на прихильне) з 
часом змінює 

А Уля 
Б Рина 
В Килина 

508 



Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Г тьотя Мотя 
Д Баронова-Козино 

9. Події в комедії «Мина Мазайло~> М. Кудіша розгортаються в такій 
11ослідовності: 

А телеграма до Курська - приїзд тьоті Маті -
звільнення з посади Мазайла - навчання 

~ • . u 

«правильних пршзношенrи~> 

Б звільнення з посади Мазайла - телеграма 
до Курська - приїзд тьоті Моті - навчання 
«правильних проізношсній!> 

В телеграма до Курська - навчання «правильних 
проізношеній~> - приїзд тьоті Моті ·- звільнення 
з посади Мазайла 

Г приїзд тьоті Моті - телеграма 1ю Курс1)ка -
звільнення з посади Мазайла - навчання 
«правильних проізношенійj> 

Д телеграма до Курська - звільнення з посади 
Мазайла - навчання «правильних проізношеній» -
приїзд тьоті Моті 

10. Темою комедії -tМина Мазайло!> є 
А показ перших наростків русифікації 
Б засудження міщанства й українізації 
В змалювання життя української інтелігентної родини 
Г панорама життя харківської молоді на початку ХХ ст. 

· Д зображення українізації й міщанства 

11. Установіть відповіlІ.ність. 

Дійова особа 

1 Рию1 

2 Уля 
З тьотя Мотя 
4 дядько Тарас 

Роль у творі 

А береже в нам'яті героїчне славне 
козаньке ~инуле України 

Б намагаєтьсн «врятувати» родину 

Мазайла від українізації 

А Б в 

i 
г д 

В через закоханість вивчає українську мову 
Г навчас Мазайла «правильних 

нроі:;ношепій» 
2 
3 
4 

Д намагається відволікти брата від 
вивчення украінської мони через 

подругу 
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12. У становіть відповідність. 

Дійова особа Репліка 

1 Мина Мазайло 
2 дядько Тарас 

А В інтеліге11тиій мові вимовляють «євм, 

а не «єго» і не «єхо». 

З тьотя Мотя 
4 Мокій 

А Б в г д 

1 
2 
3 
4 

Б Та в «днях Турбіиих» Альоша, ти знш;ш, 
як про українізацію сказав: все це тумаи, 

чорний туман, каже, і все це минеться. 

І я вірю, що все оце минеться. 

Зостанеться єдина, неподільна". 
В Провокація. Хто стане нищити двадцять 

мільйонів одних лише сел.ян українців, хто? 
r /хня українізація - це спосіб виявити 

усіх нас, українців, а тоді знищити ра:юм, 
щоб t духу 1te було." Попереджаю! 

Д Серцем передчуваю, що українізація -
це спосіб зробити з мене." 

ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО 

(1894-1956) 

Народився вс. Сосниці, що на Чернігівщині, у ронині.хлібороба, по
мер ум. Москві (Російська Федерація). 

Письменник, кінорежисер, один з основоположників національного 
кінематографа. Засновник жанру кіноповісті в українській літературі. 

Найвідоміші твори: кіноповісті -«Україна в огні», -«Земля»; автобіо
графічна кіноповість -«Зачарована Десна»; новела -«Воля до життя;,~.; 
-«Щоденник;,~.. 

Кіноповість ..-:Україна в orni• (1943) 

Жанр: кіноповість. 
Тема: зображення жахливого початку війни з фашистськими загарб

никами й відступу радянських військ. 
Головна ідея: утвердження ідеї невмирущості украінськоі нації, ви

сокої моралі українців у кривавий час воєнного лихоліття. 
Головні герої твору: родина Запорожців: Лаврін і Тетяна та їхні діти, 

п'ятеро синів - Роман, Іван, Савка, Григорій, Трохим і дочка Олеся; 
Олесина подруга Христя Хутірна, Василь Кравчина; зрадник Заброда, 
німецький полковник Еріх фон Крауз і його син Людвіг. 

510 



Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Сюжет: святкування всією родиною п'ятдесят п'ятої річниці Тетя
ни Запорожець - початок війни й захоплення фашистами Тополівки -
вибори старости Тополівки - відправлення молоді до Німеччини, 
зокрема Олесі й Христі, - перебування Олесі в Німеччині - убивство 
Людвіга Лавріном - спалення фашистами Тополівки - відступ ні
мецьких військ - повернення Олесі з Німеччини, зустріч на ·рідній 
землі з Христею, а згодом із Василеr.1 - проводи Олесею свого роду на 
війну (кілька сюжетних ліній: лінія захисту Батьківщини (доля роду 
Запорожців й інших учасників бойових дій), лірична лінія Олесі й Ва
силя, лінія Христі Хутірної). 

Літературознавці про тві.р. Довженко, як ніхто інший, сміливо й реа
лістично передав гіркоту поразок і відступу та героїзм українського на
роду в боротьбі з фашизмом, розвінчував сталінську концепцію класо
вої боротьби, критикував методи виховання нашої молоді, незнання 
нею рідної іеторії й відсутність національної гордості. Це становить го
ловну тему повісті. 

Ідея твору, за словами самого автора, - незламність сили й непохит
ність духу нашого народу, здатність до визвольної боротьби і впевненість 
у перемозі над ворогом. Про специфіку сюжету й композиції «України 
в огні» митець писав, що в ній видно -«сліди битви сценариста з письмен
ником». Довженко-письменник прагнув висловитися повніше й яскра
віше, що призвело до використання в кіноповісті численних вставних 

оповідань, епізодів, спогадів, аналітичних роздумів і ліричних відступів. 
Довженко-сценарист змальовує воєнні баталії, окремі епізоди з життя 
героїв та їхні вчинки, довільно розширюючи рамки сюжету в часі й 
просторі ... 

Болючі роздуми Довженка про причини денаціоналізаціl українпів 
4озвучують» німці. -tЛюдвігу, ти мусиш знати, у цього народу є нічим і 
ніколи не прикрuта ахіллесова п'лта. Ці люди абсолютно позбавлені 
вміння прощати один одному незгоди' наві.ть в tм'л інтересів загальних, 
високих. У них немає державного інстинкту ... Ти знаєш, вони не вивчают1, 
історії. Дивовижно. Вони вже двадцять п'лть літ живуть негативними 
лозунгами відкидання Бога, власності, сім 'і, дружби! У них від слова нація 
остався тільки прикметник. У них немає вічних істин. Тому серед них 
так багато зрадників ... От де ключик від скриньки, де схована їхня заги
бель ... », - повчає німецький комендант свого сина. 

Довженко був одним із перших письменників, хто так сміливо й 
правдиво показав розтерзану Україну (Г. Се.мен.юк). 

Кіноповість -сЗачарована Десна• (1957) 

Жанр: кіноповість (-«автобіографічне кінооповідання~> ). 
Тема: зображення дитинства й джерел формування митця. 
Іf'оловна ідел: оспівування краю дитинства, його людей, природи. 
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Головні герої твору: два ліричні герої - Сашко (у новелах) і Олек
сандр Довженко (в авторських відступах); Одарка Єрмолаївна (мати), 

· Петро Семенович (батько), баба МарусИ:на, дід Семен. 
Сюжет: твір не має чіткого сюжету з послідовним розвитком ~ю;~:ій -

сюжет двоплановий: основна сюжетна лінія - це ніби окремі новели (ди
тинство Сашка, його враження, сцени захоплення навколишнім світом), 
другий план - ліричні відступи зрілого майстра слова (філософське ос

мислення художньої творчості, краси людської праці, природи й людини). 

Літературознавці про твір. Саме спогади, у яких -t.nepшi радощі, 
і вболіват~я, і чари перших захоплень дитячих», визначають сповідаль
но-ліричну тональність кіноповісті. Адже людина, яка пригадує минуле, 
як правило, вибирає з нього найяскравіші епізоди, найбільш вражаючі 
штрихи й деталі, що збереглися в пам'яті. Бони постають в особливому 
освітленні - піднесеному, романтичному ... 

Важливу роль у структурі твору відіграє оповідач - маленький 

хлопчик Сашко. Це дало авторові змогу передати найщиріші почуття, 
сумніви, вагання, захоплення, страхи дитини, яка так безпосередньо 
реагує на все, що її оточує. Дід Семен бачиться хлопцеві -«В старих 
срібнофольгових шатах», а річки й озера Сашкового дитИнства вида
ються йому найкращими у світі. Буйна фантазія хлопця малює навіть 

лева на берегах Десни." 
Колоритні постаті батька, діда, а ще баби, матері, дядька Самійла-

косаря, Тихона Бобиря - мисливця освітлюють "святість босоногого 
дитинства», яке вже ніколи не вернеться, як і краса рідного краю. З тре
петною закоханістю змальовує О. Довженко у своїх спогадах нічне зо
ряне небо, повінь, сіножать, зачаровану Десну, буяння городу. 

Таким постає казково-хвилюючий світ дитинства, поетична душа 

дитини (Н. Бернадська). 

Теорія літератури 

Кіноп6вість - сценарій, перероблений для читання; жанр худож
нього твору, що поєднує ознаки кіно (фрагментарність і динамізм 

оповіді, багатство асоціативних моментів і зорових вражень, мону
менталізм образів) і повісті (епічність і психологізм, метафоричність 
і потяг до гіперболи, широкі пейзажні картини та авторські відступи). 

1. У 1958 р. на Міжнародному кінофестивалі в Брюсселі було визнано 
фільм О. Довженка одним із 12 найкращих фільмів «усіх часів і народів~ 
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2. Для друку й постановки Сталін заборонив твір О. Довженка 

А •Поема про море• Г •Україна в огні• 
Б •Зачарована Десна•· Д •Арсенал• 
В •Воля ДО ЖИТfЯ),)с 

З. З ряду недоліків українського народу, зауважених Еріхом фон Кра
узом, випадає такий: 

А українці не мають державного інстинкту 
Б не вивчають своєї історії 
В не бережуть народних звичаїв і обрядів 
Г живуть 25 літ негативними лозунгами оJІ,кидання Бога 
Д мають від слова «нація• лише прикметник 

4. Прочитайте подані рядки ('*Україна в orni» ). 
Вони плювали один одному в очі Сибіром і стражданнями, голодом і 

смертю. Вони плювали один одному в лице Гітлером ... Вони били один од
ноzо важІШМи уламками своєї важкої історії і стогнали обидва від ударів. 
Вони то одходw~и один від одного, то сходилися зовсім близько.", і вдив-
лялися один одному в блиск очей і зубів у темряві. · 

У цьому уривку йдеться про 
А Василя Кравчину й Антоніо Пальму 
Б Лавріна Запорожця й Людвіга фон Крауза 
В Купріяна Хуторного й Еріха фон Крауза 
Г Максима Заброду і Лавріна Запорожця 
Д Христю Хуторну і Лиманчука· 

5. · НЕ Є особливістю композиції кіноповісті 4:Україна в оrні• О. Дов
женка 

А п'ятдесят епізодів-картин 
Б 
в 
r 
д 

декілька сюжетних ліній 
елементи драми (діалоги) 
поділ тексту на три книжки 

ліричне обрамлення твору 

6. Спів Запорожцями материної пісні на попелищі символізує (•Укра
їна в огні») 

А кінець війни 
Б проводи вцілілих членів родини на війну 
В оплакування загиблих членів родини 
r ушанування матері в день її народження 
Д нездоланність українського народу 
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7. Основною формою змалювання життя, композиційним засобом для 
висловлення різноманітних вражень дитинства в кіноповісті «Зачаро
вана Десна1> є 

А діалоги між героями 
Б пейзажі Надцеснянщини 
В спогади зрілого майстра 
r художнє обрамлення 
Д портрети героїв твору 

8. Народну мудрість і душевну щедрість у кіноповісті «Зачарована 
Десна»- уособлює 

А батько 
Б мати 
В дід Семен 
Г баба МарусИ:на 
Д учитель Леонтій Опанаєович 

9. У ліричних відступах у кіноповісті «Зачарована Деена~ зрілий май
стер - Олександр· Довженко - по-філософськи осмислює все назване, 
КРІМ 

А процесу художньо! творчості 
Б краси людської праці 
в 
r 
д 

дитинства як казки життя 

проблеми ро:шаду роду 
взаємозв'язку природи й людини 

10. Прочитайте уривок («Зачарована Десна~) . 
... Кров лилася з них відрами, казанами. Вони то розбігалис!f-, то ки

дались оди11 на одного ... 

У цих рядках використано 

А метонімію 
Б епітет 
В старослов'янізм 

' r гіперболу 
Д порівняння 

11. Події в кіноповісті «Зачарована Десна~ розгортаються в такій послі
довності: 
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Б прокльони баби Марусини за вирвану С"1шком моркву -
зустріч із левом біля Десни - перші,Сашкові відвідини школи 

В зустріч із левом біля Десни - повінь у селі -
прокльони баби Марусини за вирвану Сашком моркву -
перші Сашкові відвідини школи - повінь у селі · 

Г прокльони баби Марусини за вирвану Сашком моркву -· 
повінь у селі ___:зустріч із левом біля Десни -
перші Сашкові відвідини школи 

Д повінь у селі - прокльони баби Марусини за вирвану 
Сашком моркву - зустріч із левом біля Десни -
перші Сашкові відвідини школи 

12. Установіть відповtдність. 

Герої творів О. Довженка 

1 батько (.~:Зачарована 
Десна~) 

2 дід («Зачарована 

Десна*') 
3 Василь Кравчина 

(«Україна в оrні») 

4 Лаврін Запорожець 
(<~Україна в оrні») 

А Б в г д 

1 
2 
з 

4 

Зовнішня (внутрішня) характеристика 

А ... здорові темні рук:и, патьоки на шиї 
і скронях і зморшки на чолі також не 

по літах ... , mJІ.ЖКUй сором і гнів роз-
пинали його душу... · 

Б ".З нього можиа було писати лuцарів, 
богів, апостолів, великих учених чи 
сіячів - він годивсь на все." 

В ."Більш за все на світі любив він 
сонце ... любив кашл..яти. Каш.л.яв він 
часом так довго й гучно, що, скільки 
ми не старШlися, ні.хто не міг його як 

слід передражнити ... 
Г ... Такоtо ще не бачив ні український 

місяць, ані зорі". [Він} один знищив 
половину ворожих автоматників ... 

Д ... Орудував він косою, як добрий 
маляр пензлем чи ложкою, -
легко і вправно." 

АНДРІЙ МАЛИШКО 
(1912-1970) 

Народився вс. Обухові, що на Київщині, у родині шевця, помер у 
м. Києві. 

Пост, автор пісень, що стали народними («Пісня про рушник*', «Сте

\ жина*', °'Вчителько моя», 4Київський ва.rі:ьс*', «Ми підем, де трави похилі»). 
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Найвідоміші твори: <1:Пісня про рушник~. <1:Чому, сказати, й сам не 
знаю ... • (•Стежина•), •Київський вальс~-, •Ми підем, де трави похи
лі ... •, •Вчителько моя•, <і:Журавлі•, «Білі каштани•. 

•Пісня про рушник• (1959) 

Літературний рід: лірика. 
Жанр: пісня. 
Вид лірики: особиста. 
Провідний мотив: материнська любов і відданість своїм дітям. 
Віршовий розмір: анапест. 
Тип римуваН1tя: перехресне. 
Літературо311.авці про твір. Ліричний герой з великою теплотою 

згадує рідну матір, її безсонні ночі над колискою сина, її намагання при
лучити дитину до всього прекрасного, людяного, її сокровенне бажання 
бачити свою дитину щасливою, не обійденою долею. Ненька дарує си
нові рушник вишиваний як символ життєвої дороги, на якому •росянис
та доріжка, і зелені луги., й солов'їні zаї», на якому оживає •-і дитинство, 
й розлука, й". материнська любов». Так А. Малишко поглиблює образ 
рушника1запозичений із народної творчості. Проте головним у поезії є 
образ найближчої і найсвятішої людини - образ матері. Ії серце сповне
не безмежної любові до дитини. І цю рису душі поет передає економни
ми, але надзвичайно місткими деталями: •Незрадлива лаСJСава усмішка», 
бо мати вміє і прощати, і наставляти, і жаліти; -«засмучені очі», бо рідна 
ненька відриває від свого серця дитину, посилає її в широкий і бентеж
ний світ, -tв дорогу далеку», на якій будуть і радість, і смуток, і печаль. 

У цьому творі вдало по~дналися задушевнісtь інтонації, загально
людська тема материнської любові, традиційний народнопоетичний мо
тив чекання сина, який автор майстерно втілив в образі рушника, цього 
неньчиного подарунка, своєрідного спогаду про рідну домівку, матір, 
отчий край із зеленими лугами та солов'їними гаями. 

Поет змушує кожного згадати своє дитинство, молоді літа, прощан· 
ня з отчим порогом і матір'ю, він відтворює і щем розлуки, і передчуття 
майбутніх незвіданих доріг, і материнську тривогу за долю дитини 
(Н Вернадська). 

ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО 

(1935-1961) 

Народився в с. Біївцях, що на Полтавщині, у селянській родині, по
мер у м. Києві. 

Письменник, належить до шістдесятників. 
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Найвідоміші твори: збірка віршів сТиша і грім», вірш і збірка сЛебе
ді материнства», вірш сТи знаєш, що ти - людина?.-, збірка оповідань і 
новел сВино з троянд•; казка сЦар Плаксій і Лоскотон». 

Вірш •Лебеді материнства.- (вийшов друком у t981 р.) 

Літературний рід: лірика. 
Жанр: ліричний вірш (колискова). 
Вид лірики: громадянська. 
Провідний мотив: любов до матері й Батьківщини. 
Віршовий розмір: хорей. 
Тип ріl.муванпя: сумі.жне. 
Літературознавці про твір. За формою - це колискова, мудре й щире 

напучування матері маленькому синові. Композиційно твір розrорта
єrься як кілька взаємопов'язаних мотивів. Спочатку це мотив казкового 
дивосвіту, яким оточена дитина завдяки старанням батьків. Материн
ська турбота і ніжність, батьківська опіка - це підвалини щасливого й 
безхмарного дитинства, яке неможливо уявити без народної казки, ко
лискової, загадки. У духовному світі українців вони відіграють важливу 
виховну роль. Мотив казковоrо дивосвіту В. Симоненко пов'язує з об
разом· рідної хати, сповненої •материнської доброї ласки•, чарівним 
танцем лебедів і сивими очима казки. 

Наступний мотив - дороги як вибору життєвого шляху дитиною, 
уже дорослою. Неминуче настає мить синової самостійності. Материн· 
ське благословення в інтерпретації В. Симоненка - це можливість і необ
хідність пізнати кохання, дружбу, рбдинне щастя. Вибір іх цілком зале
жить від людини. Проте, на думку автора, є величини духовні, незмінні, 
сталі - це мати й Батьківщина: вибирати або зрікатися їх - великий гріх. 

Прості й щирі слова В. Симоненка торкаються серця кожного, ідеть
ся-бо про загальнолюдські цінності. Майстерність і довершеність вірша 
виявляються в кількох площинах. Це і взаємоперетікання образів: день 
сьогоднішній - день майбутній - вічність (образ матері як фізичного 
початку людини, самого життя і як її духовного космосу, Вітчизни як 
отчого порогу); досади - .-приспаних тривог» (уособлення драматизму 
людської долі). Це й образи-символи, запозичені з фольклору: лебедів 
як вірності матері та Вітчизні, як крил, які виносять дитину в широкий 
світ із рідної домівки; -tбіл.явої хати» - персоніфікація, сhроектована на 
образ ~атері; верб і тополь Як неодмінного атрибута українського пейза
жу (Н. Бернадська). 

Історія літератури. 

ШістдесЯтиики - творче молоде покоління шістдесятих років 
ХХ ст., сформоване в період тимчасової •відлиги» радянського режиму, 
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засудження сталінізму й часткової реабілітації деяких предст<µJпиків 
«розстріляного відродження». Виникнувши спочатку у вигляді куль
турницького руху (Клуб творчої молоді в Києві, 1959; «Пролісок» 
у Львові, 1961), це явище невдовзі перетворилося на опшицію ло влади, 
набуло загальнонаціонального значення. Найповніше воно проявилося 
в літературі, що зазнала оновлення художніх форм, патетики романти
зованого гуманізму. Подіями тих літ стали неординарні дебюти І. Дра
ча, М. Вінграновського, В. Симоненка, В. Голобородька. Творче по
коління шістдесятників не обмежується одним десятиліттям. До них 
належать автори, які ввійшли в літературу в 1950-х роках (Д. Павличко, 
Л. Костенко) або розкрили можливості свого таланту на межі 
1960-1970-х років (Б. Олійник). Термін «шістдесятники» стосується 
також прозаїків (Є. Гуцало, Гр. Тютюнник, І. Дзюба). 

ВАСИЛЬ СТУС 

(1918-1985) 

Народився в с. Рахнівці, що на Вінниччині, у селянській родині, по
мер поблизу м. Пермі (Російська Фе;~ерація). 

Поет, дисидент. 

Найвідоміші твори: збірки поезій «Веселий цвинтар», «Палімпсести~>-, 
«дорога болю»; вірші «0 земле втрачена, явися."~>-, «На колимськім морозі 
калина ... ~>-, «Сто років, як сконала Січ)>, «Як добре те, що смерті не боюсь я".». 

Вірш •Як добре те, що смерті не боюсь ·я ... " 
(вийшов друком у 1986 р.) 

Літературний рід: лірика. 
Жанр: ліричний вірrп. 
Вид лірики: патріотична і філософська. 
Провідний мотив: незламність, здатність залишатися людиною за 

будь-яких обставин. 
Віршовий роз.мір: ямб. 
Літературознавці про твір. У поезії-заповіті «Як добре те, що смер

ті не боюсь я".» В. Стус точно передбачає свою долю: незламність перед 
мучителями-суддями, концтабір, загибель у неволі на далекій чужині й 
славне повернення на Батьківщину 110 смерті. «Сувора простота просту
пає крізь ці мужні рядки". Зійшли з душі поета сумніви, давні образи, 
досади, ясним і чистим зором дивиться він в обличчя часу й простору. 
І на далекій відстані, за тисячі кілометрів, за снігами й судами, за зрада
ми й тюрмами, за годинами й десятиліттями проступають риси тих, за
ради кого він діяв і творив», - зауважує Ю. Солод. Ця поезія безпосс-
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редньо перегукується з віршем «Як умру, то роховайте ... » Т. Шевченка 
(В. Пахаренко). 

Вірш •О земле втрачена, явися! .. • 

Літературний рід: лірика. 
Жанр: ліричний вірш. 
Вид лірики: патріотична. 
Провідний моти.в: мрія про повернення на рідну землю. 
Віршовий роамір: ямб. 
Про твір: перебуваючи в засланні, В. Стус з ніжністю згадує рідний 

край, який пізнавав змалку і який залишився теплим спогадом: ~сонця 
хлюпочуться в озерах», «світання тіні пелехаті над райдуzою zолосів», 
-«плескіт кpwt і хлюпіт хвилм ... Настрій ліричного героя емоційно під
несений, проте до жорстокої реальності читача повертає питання «де», 
яке звучить рефреном. Оптимістично звучать останні рядки вірша: 
-«і лазурово простелuся, і душу порятуй мені». Ліричний герой (читай 
В. Стус) сподівається, що сногади про рідний край порятують його душу 
від несправедливості й зневіри. Вірш «0 земле втрачена, явися! .. ~- нале
жить до невольницької лірики. 

ІВАН ДРАЧ 

(нар. 1936) 
Народився в с. Теліжиннях, що на Київщині. 
Поет, кіносценарист, належить до шістдесятників. 
Найвідоміші твори: «Ба.лада про соняшник», «Етюд про хліб-.., «Кри

ла», «Чорнобильська мадонна». 

•Балада про соняшник.;. (1962) 

Літературиий рід: ліро-спос. 
Жанр: балада (модерна). 
Провідиий мотив: талант бачити красу в повсякденні. • 
Віршовий розм.ір:. верлібр. 
Літературоз11двці про твір. Драч реформував жанрові можливості 

балади, відкинувши традиційні легендарно-історичні, героїчні й фан
тастичні її атрибути, але залишивши ліро-епічну структуру, напруже
ний сюжет ... У його баладах ліричний суб'єкт уміє миттєво осягнути 
світ, побачити в ньому щось дивне, неповторне, якусь нову грань, яка не 
всім відкривається. 

У «Баладі про соняшник» побутова конкретика, універсальність і 
велич життя поєднані в цілісність, читацьке світосприймання пов'язане 
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відчуттям неперервності руху й відкрипям краси в повсякденному 
житті. Уже початок балади незвичний: соняшник, цей невід'ємний ат
рибут українського пейзажу й національного світовідчуття, зазнає мета-· 
морфоз ... Соняшник у баладі - ·то хлопець: поет майстерно застосовує 
фольклорний мотив перевтілення (коли дівчина стає тополею, юнак -
явором). Драч поєднує в одній площині реальні деталі з метафоричним 
узагальненням, застосовує асоціативне мислення, унаслідок чого реаль
ні предмети стають символами ... Водночас образ сонця набуває метафо
ричного смислу й символізує поезію, тобто сонце-поезія трансформу
ється в образі звичайнісінького сільського дядька ... 

Образи соняшника й сонця цементують структуру поезії, вони над
звичайно прозорі: читачеві зрозуміло, що поет нер~зривно пов'язаний із 
реальним життям, яке дає можливість самореалізуватися творцеві. Від
криття краси, духовності, що набувають космічного, сонячного виміру, 
неможливі без <(\земного», реального буття, яке творча особистість пе
реплавляє у витвори мистецтва (М. Ткачук). 

Теорія літератури 

Верлl6р (вільний вірш) - система віршових рядків, ритмічна єд
ність яких zJ>унтується лише на інтонаційній подібності. Рядки вільно
го вірша мають різну довжину, не поділяються на стопи: у них різна 

кількість наголосів і розташування їх довільне. Верлібр не має рим, 
унаслідок чого дуже часто зникає і поділ на строфи. 

ЄВГЕН МАЛАНЮК 

(1897-1968) 

. Народився в с. Архангороді, що на Херсонщині, у родині украін
ських інте.rіігентів, помер ум. Нью-Йорку (США). 

Поет, представник еміграційної літератури, належить до <(\празької 
школи поетів))о. 

Найвідоміші твори: збірки поезій <l\Стилет і стилос», <(\.Земля й залі
зо», -сПерстень Полікрата»; вірші •Сучасники», •Шевченко». 
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Вірш •Стилет чи стилос?• (1924) 

Літературний рід: лірика. 
Жанр: ліричний вірш. 
Вид лірики: філософська, громадянська. 
Провідний мотив: роль слова, митця в житті суспільства. 
Віршовий розмір: ямб. 
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Літературо:тавці про твір. Автор долучається до споконвічної ес

тетичної дискусії: митець може витати в далекому від життя світі мрій, 

понадземної краси, незворушного спокою чи має боротися за.вдоско
налення реального світу, наближення його до ідеалу, до Бога. Ці дві 
настанови символізують у вірші взяті з давнини образи - стшет і 
стшос (стилет - це холодна зброя, різновид кинджала; стилос - за
гострена паличка для писання на вкритій воском дощечці). Протилеж
ність настанов увиразнюють також прислівники «тут» - «там». Ситуа
ція вибору для мищя надзвичайпо складна: герой «пливе»- по непевній 
воді («тут») і його манять -с:береги краси» ( -с:там» ). Хоча -с:тут - жаха 
набряклий вітром обрій», усе ж героя більше зачаровує таки «веселий 
галас бою»-, тож він продовжує плисти в <~:безмежжя», яким «зачарова
ний». Так ранній Маланюк відчув трагічну дилему свого життя. Тра
гічна доля Батьківщини, честь чоловіка, воїна, оборонця спонукають 
його брати в руки стилет: -«Як в націі вождя нема, Тоді rюжді їі - по
ети!» (В. Пахаренко). 

Історія літератури 

•Празька школа поетів• - умовна назва українських поетів між
воєнного двадцятиліrrя, які творили переважно в Празі й Подєбрадах: 
Є. Маланюк, Ю. Дараган, Л. Мосендз, Юрій Клен, Н. Лівицька-Холодна, 

О. Лятуринська, О. Ольжич, О. Теліга. Естетична платформа <1:пра:~ької 
школи»: яскравий неповторний історіософізм, націєтворчий пафос; 
«пражани» писали про свій час і про себе. 

1. НЕ НАЛЕЖИТЬ до шістдесятників 

А Василь Симоненко 

Б Ліна Костенко 
В Гриrір Тютюнник 

Г Андрій Малишко 
Д Іван Драч 

2 .. Повтор останніх двбх рядків кожного куплета <1:Пісні про рушник» 
А. Малишка називається 

А анафорою 

Б епіфорою 

в тавтологією 

r рефреном 
д асонансом 
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З. Віршовий розмір 4Пісні про рушник~ А. Малишка 

Хай на ньому цвіте росяниста доріжка, 

А 

Б 
в 

r 
д 

І зелені луги, й солов 'ін.і гаї, 
І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, 
І засмучені очі хороші твої ... 

ямб 
хорей 

дактиль 

амфібрахій 
анапест 

4. В уривку <€Пісні про рушник» А. Малишка, поданому в попередньо
му завданні, використані 

А епітет, асонаr,с, гіпербола 
Б інверсія, епітет, оксиморон 
В епітет, інверсія, епіфора 

f метафора, анафора, епітет 

Д символ, асонанс, гіпербола 

5. НЕ Є мотивом «Щсні про рушник» 

А материнська любов 
Б прощання з рідним домом 

В дорога як життєвий шлях 
r віра у світле майбутнє рідної країни 
Д материнська тривога за долю дитини 

6. Ліро-спі'-1.ним є тнір 

А «Лебеді материнства» 
Б «0 земле втрачена, явися! .. »-
8 «Сrилет чи стилос?» 
f «Балада про соняшник~ 

Д "Шеня про рушник» 

7. Афоризмом став уривок із «Лебедів материнства» В. Симоненка 

А Темряву тривожили криками півні, 
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Танцювали лебеді в хаті на стіні". 
Б Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу. 

Виростуть з тобою приспані тривоги. 
В За тобою завше будуть мандрувати 

Очі материнські і біляАа хата. 
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r мріють крилами з туману лебеді рожеві, 
Сиплють ночі у лимани зорі сургучеві. 

Д Можна все на світі вибирати, сину, 
Вибрати не можна тільки Батьківщину. 

8. Модерним з-поміж названих t:: твір 

А ... як добре те, що смерті не боюсь я ... • 
Б (<Балада про соняшник» 

В •О земле втрачена, явися! .. » 
Г -а:Пісня про рушник•· 
Д -а:Лебеді материнства• 

9. У формі колискової написаний твір 

А «0 земле втрачена, явися! .. » 
Б •Стилет чи стилос?• 
В •Пісня про рушник~ 
r "'Балада про СОНЯШНИК» 
Д •Лебеді материнства» 

10. Уміння бачити красу в повсякденні, процес творчості й суть мистец
тва - мотиви твору 

А «Пісня про рушник• 
Б (<Лебеді материнства• 
В «Як добре те, що смерті не боюсь я ... • 
f (<Балада Про СОНЯШНИК» 
Д •О земле втрачена явися! .. »-

11. -~:Баладі про соняшник• НЕ ВЛАСТИВА жанрова ознака 

А наявність діалоrу 
Б історико-rероїчний зміст 
В наявність метаморфози 

Г фантастичні елементи 
Д наявність сюжету 

12. Верлібром написано твір 

А (<О земле втрачена, явися! .. • 
Б (<Як добре те, що смерті не боюсь я ... » 
в (<Балада про СОНЯШНИК• 

Г (<Стилет чи сти.Лос?» 
Д (<Лебеді материнства» 
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13. «Імператором залізних строф» назвав себе 

А Василь Симоненко f Василь Стус 
Б Андрій Малишко Д Євген Маланюк 
В Іван Драч 

14. До •Празької школи поетів» належить 

А Василь Симоненко f Васuль Стус 
Б Андрій Малишко Д Євген Маланюк 
В Іван Драч 

15. У поезіях В. Стуса переважають мотиви 
А громадянські f фольклорні 
Б любовні Д міфологічні 
В пейзажні 

16. Віршовий розмір поезії «Як добре те, що смерті не боюсь я ... » 

Як добре те, що смерті не боюсь я 
і не питаю, чи тяжкий мій хрест, 
що rtepeд вами, судді, не 'К.Іlонюся 
в передчутті недовідомих верст ... 

А ямб 
Б хорей 

в дактиль 

r анапест 

д амфібрахій 

17. Вид римування у вірші «Як добре те, що смерті не боюсь я ... » 

А перехресне 

Б суміжне 

В кільцево 

r монорима 

Д білий вірш 

18. До невольницької лірики належить твір 

А «0 земле втрачена, явися1 .. :t> 
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Б «Пісня про рушник» 
в «Балада про СОНЯШНИК» 
f «Стилет чи стилос?• 
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19. За мотивами і настановою близьким до ~заповіту» Т. Шевченка є вірш 
А 4ЯК добре те, що смерті не боккь я ... » 
Б ~Пісня про рушник» 

В -i:O земле втрачена, явися! .. ~ 
Г •Стилет чи стилос?» 
Д •Лебеді материнства» 

20. До письменників-емігрантів належить 
А Василь Симоненко 
Б Андрій Малишко 
В ІванДрач 

Г Василь Стус 
Д Євген Маланюк 

21. Установіть відповідність. 
Автор 

1 Василь Стус 

2 Євген МаJІанюк 
З Василь Симоненко 
4 Іван Драч 

Назва твору 

А •Пісня про рушник» 
Б •Лебеді материнства» 
В •Стилет чи стилос?» 
[ ~Балада Про СОНЯШНИК» 

А Б в г д 
Д •О земле втрачена, явися! .. » 

1 
2 
з 

4 

22. У становіть відповідність. 
Твір 

1 •Пісня про рушник» 
2 •Лебеді материнства» 
3 •Балада про 

СОНЯШНИК» 

4 •Як добре те, що 
смерті не боюсь я ... » 

А Б в r д 
1 
2 
з 

4 

Уривок 

А Як я малим збирався навесні 
Піти у світ незнаними шляхами 

Б І застиг він на роки і на століття 

В золотому німому захопленні. 

В Рідна мати моя, ти начей не доспш~а 
І водила мене у поля край села." 

r Народе мій, до тебе я ще верну, 
як в смерті обqтуся до життя ... 

Д У хмільні смеркання. мавки чорноброві 
Ждатимуть твоєї ніжності й любові. 
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23. У стан:ов1ть відповідність. 
Твір 

t •Пісня про рушник• 
2 •Лебеді материнства• 
3 •Балада про СОНЯШНИК• 
4 •Як добре те, що смерті 

не боюсь я ... • 

24. У становіть відповідність. 
Твір 

Символ 
А сонце 

Б хрест 
В калина 

Г верби і тополі 
Д росяниста доріжка 

1 
2 
3 
4 

Мотив 

А Б в 

А неповторність людини 

r д 

t «Пісня про рушник• 
2 «Лебеді материнства• 
3 •Стилет чи стилос?• 
4 •О земле втрачена, 

Б прощання матері із сином 

В батьківщину не бибирають 
Г мрія про повернення 

1 
2 
3 
4 

явися! ... • 

А Б в r д 
на рідну землю 

Д роль слова, митця в житті 
суспільства 

ЛІНА КОСТЕНКО 

(нар. 1930) 

Народилася в м. Ржищеві, що на Київщині, в учительській родині. 
Поетеса, належить до шістдесятників. 
Найвідоміші твори: роман у віршах •Маруся Чурай•, історичний 

роман ~Берестечко•; збірки віршів •Над берегами вічної ріки•, •Сад не
танучих скульптур•, •Неповторність•, •Гіацинтове сонце», прозовий 
роман •Записки українського самаШедшего•. · 

Роман у віршах •Маруся Чурай• (1979) 
Літератур1Шй рід: ліро-епос. 
Жанр: історичний роман у віршах (визначення Л. Костенко). 
Te)lt(l: зображення неіцаСJІивого кохання Марусі та Грицька в поєд

нанні з широкою картиною життя України XVII ст. 
Головпа ідея: незнищенність українського народу (особистості з бага

тим духовним світом), глибока віра Б його (її) духовну с~шу і могутність. 
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Головні -герої: Маруся Чурай, Гриць Бобренко, полковий обозний 
Іван Іскра, полтавський полковник Мартин Пушкар, козак Лесько Чер
кес, Галя Вишняківна, війт Семен Горбань. 

Сюжет і композиція: дві сюжетні лінії, які переплітаються, - осо
биста (Маруся~Грицько) й історична (боротьба українського народу 
проти загарбницької політики польської шляхти). Роман складається з 
дев'яти ріЗних за обсягом розділів. 

І розділ •Якби знайшлась неопалима книrа•. Дощенту знищена по
жежею Полтава 1658 р. Суд над Марусею, яку звинувачено в отруєнні 
коханого Грицька Бобренка. На захист Марусі стають козаки - полков
ник Мартин Пушкар та Іван Іскра. Марусі виносять смертний вирок. 

11 розділ сПолтавський полк виходить на зорі•. Полтавський полк 
на зорі вирушає в похід боронити волю свого народу. 

ІП розділ ..-Сповідь•. Маруся перебуває у в'язниці, вона згадує ди
тинство, батьків, родинні стосунки; дитинетво Гриця, його батьків і їхні 
сімейні стосунки; далі постає історія кохання Марусі й Гриця і його зра
да з Галею Вишняківною. У кінці розділу (він найбільший у творі, цеш
ральний) Марусю виводять на страту. 

IV розділ .-Пнець до rетьмана•. Іван Іскра мчить до гетьмана Бог
дана Хмельницького, щоб сповістити про суд пад Марусею. Гетьман 
своїм універсалом скасовує смертний вирок Марусі. 

V розділ .-Страта•. Марусю виводять на площу для страти, де зі
бралася чи не вся Полтава, люди но-різному висловлюються щодо Ма
русиної трагедії. В останній момент перед стратою на площу вривається 
Іван Іскра з добутим універсалом, у якому наказано скасувати вирок 
з огляду на пісенний талант Марусі й героїзм її батька Гордія, якого як 
оборонця У країни бу ло покарано на горло у Варшаві. 

VI розділ .-Проща•. Маруся вирушає на прощу до Києва і по доро
зі знайомиться з мандрівним дяком-філософом, який розповідає ій про 
Якова Остряницю, Северина Наливайка та Ярему Вишневецького. Ма
руся глибоко осмислює історію України з розповідей дяка і з побачених 
у дорозі картин зруйнованої Батьківщини. 

VII розділ •дідова балка•. Іван Іскра відвідує старого запорожця, 
колись визволеного з двадцятилітньої турецької неволі, який оселився 
під Полтавою й займається різьбярством. Іван попереджає діда про на
ступ ворожих військ. але той вирішив не покидати свою домівку. 

VIII розділ .-Об.лоrа Полтави•. Брами Полтави зачинені, гармати 
націлені на ворога. Полтава мужньо тримається в польській облозі вже 
четвертий тиждень. Іван Іскра відвідує самотню Марусю (її мати помер
ла) і пропонує одружитися. Маруся відмовляє парубкові. 

ІХ розділ •Весна, і смерть, і світле воскресінюІ•. Маруся попрощала
ся з Іскрою, виснажена горем і хворобою, чекає свого кінця. Облогу знято, 
і місто повертається до звичного життя. Повз будинок Марусі проходять 
козаки й співають її пісні, а далі дівЧата --- пісню «Ой не ходи, Грицю$>. 
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Літературознавці про твір. Читаючи роман Л. Костенко, постійно 
відчуваєш його переrук із вчорашнім, зовсім недавнім, і сьогоднішнім 
днем. У тогочасних· типах досить часто пізнаєш теперішні. Окремі 
проблеми, що були гостро актуальними для України в XVII ст., залиша
ються такими ж і сьогодні. Саме до них належить проблема патріотиз
му, що виявляється в готовності безкорисливо служити Україні. У ро
мані створено ряд образів-персонажів, прекрасних завдяки своїм лицар
ським прагненням здобути волю Батьківщині. Одночасно бачимо й 
людей безкрилих, зосереджених на власному благополуччі, не запале
них ВИСОКИМ патріОТИЧНИМ ПОЧУТТЯМ, - такі ЛЮДИ Є зрадниками націо
НаJІЬНОЇ справи ... 

Тема любові є однією з головних у романі Л. Костенко. Ії твір дає 
змогу кожному з нас відкрити для себе красу й силу людської любові, 
хай навіть ця любов зазнала зради й призвела до трагічної розв'язки. 
«Маруся Чурай• збагачує нас своєю «філо~офією любові», у якій це по
чуття визнається як особлива духовна цінність. Проблема любові і зра
ди, що теж належить до «вічних» тем, вирішується як складова частина 
філософії любові. 

Найчільніше місце у творі займає інша «вічна» проблема літерату
ри - митець і народ, митець і суспільство. Вочевидь, у світовій літера
турі немає видатного поета, який би не порушував загальнолюдську 
проблему і пе надавав би їй свого трактування. Головна героїня роману, 
Маруся Чурай, цілком справедливо показана Л. Костенко як геніально 
обдарований митець, як один із творців українських пісень, що набули 
найбільшого поширення й принесли всесвітню славу нашому народу. 
У часи, коли жила Маруся Чурай, українська писемна література че
рез певні умови була ще слабо розвинутою. Проте народ мав своїх 
митЦів, які були його голосом, його душею. Маруся Чурай ~ одна з 
них. За Л. Костенко, вона мала своє розуміння завдань власно} твор
чості, її суспільного значення. Як митець, як людина нещшчайна, 
виняткова, вона відчувала й глибоко переживала різне ставлення до 
себе з боку сучасників - від щирого захоплення й любові до повного 
нерозуміння і навіть агресивності до себе як до людини, що є «не та
кою, як усі•. Немає сумніву, що Л. Костенко, змальовуючи образ своєї 
попередниці, української поетеси XVII ст" внесла в нього багато чо
го зі свого часу, зі своїх особистих стосунків з українським «застій
ним• суспільством 1970-1980-х років (Г. Клочек). 

Теорія літератури 

Роман у вірІІІІІ.Х - різновид змішаноrо жанру, якому властива бага
топроблемність, поєднання епічного й ліричного начал; дія у творі цьоrо 
жанру, як правило, концентрується навколо долі одного чи кількох 
головних героїв. 
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Вірш "страшні слова, коли вони мовчать ... • (1980) 

Літературний рід: лірика. 
Жанр: ліричний вірш. 
Вид ліриІСU: філософська. ' 
Провідні .мотиви: значення слова в житті людини, сутність поетич

ного мистецтва. 

Віршовий розмір: ямб.· 
Літературознавці про твір. Квінтесенцією роздумів Л. Костенко про 

значення слова в житті людини, про сутність поетичного мистецтва 
став вірш 4Страшні слова, коли вони мовчать ... » (звернімо увагу - саме 
цим твором завершується збірка -«Неповторнісrм ). Авторка звіряється: 
слова - ніби живі згустки, що ввібрали в себе радощі й болі мільярдів 
людей, які "іх промовляли. Чутлива душа поета все це вловлює, тому 
з побожним стра.хам ставиться до слова. Тим паче коли усвідомлює своє 
надскладне завдання: сказане мільярди разів слово треба вимовити, як 
уперше, треба сказати так, як до тебе ніхто й ніколи не говорив. Лише 
тоді це буде справжня поезія - «завжди неповторність, якийсь без
смертний дотик 11.0 душі» (В. Пахаренко). 

Вірш •Українське альфреско• (1989) 

Літературний рід: лірика. 
Жанр: ліричний вірш. 
Вид лірики: філософська. 
Провідні .мотиви: розрив живого зв'язку між поколіннями, між се

лом і містом. 

Віршовийрозмір: ямб. 
Літературознавці про твір. Альфреско - це фреска, виконана :водя

ними фарбами по сирій штукатурці, часто з ідилічним сюжетом. Ось і 
тут постає нібито ідилія традиційного українського сільського світу. 
Щоб змалювати його, авторка використовує відомі кожному українцеві 
з дитинства фольклорні обра:ш~архетипиt - шлях, долина, біла хатка, 
дід і баба, курочка ряба, лелека та інші. 

Одначе поступово в цій лаrідній, милій картині вгадуємо страшну 
трагедію героїв, усієї нашої нації - розрив живого зв'язку між поколін
нями, між селом і містом. У діда й баби ~сусідські діти шовковицю 
їдятм, свої ж діти й опуки не приїжджають, гордують, цураються. Світ, 
у якому живуть старенькі, казково чарівний, світлий, затишний. Але 

нема кому розказувати казку про курочку рябу, <tостанн.я в світі казка 

1 ApxemWІ -- це найзагальніший прообраз, який виростає з колективного, 
зокрема національного, позасвідомого й наповнюється в душах людей конкрет
ним змістом. 
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сидить під образами» ~ з відходом господарів увесь цей дивосвіт, це 
осердя української душі зникне. 

Трагізм ситуації підкреслює останнє щемливе уособлення: «На
вшпиньки виl.ЛЛдаютьжоржини через тин.~> (В. Пахаренко). 

1. Ліна Костенко належип. до 

А київської школи поетів 
Б нью-йоркської групи 
В шістдесятників 
r -«празької школи поетів• 
Д київської школи неокласиків 

2. Прочитайте уривок із роману «Маруся Чурай~- Л. Костенко. 

Ото як вийде, як заграє брівками, 
очима стрельне і туди, й сюди, 
у чобітках із .мідними підківками, 
зелений верх, козлові переди. 

У цих рядках описано 

А Галю Вишняківну 
Б Галину матір 
В Марусю Чурай 
Г Марусину матір 
Д Бобренчиху 

З. Прочитайте уривок i::J роману ~Маруся Чурай»- Л. Костенко. 

Які тоді були ми безтурботні! 
Який він був ласкавий і пшкий! 
А вже в Полтаві набирали сотні. 
А вже Хwельницький зазивав полки. 

У цих рядках Маруся згадує 

А свого батька 
Б Івана Іскру 
В Семена Черкеса 
Г Грицька Бобренка 
Д Якима Шибилиста 

4. ·У кінці твору Марусі Чурай пропонує одружитися 
А Семен Черкес 
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Г Яким Шибилист 
Д Іван Іскра 

5. Події в романі «Маруся Чурай»- розгортаються в такій послідов
ності: 

А Іван Іскра в богдана Хмельницького - суд над Марусею -
проща Марусі в Києві - облога Полтави 

Б суд над Марусею - Іван Іскра в Богдана Хмельницького -
проща Марусі в Києві - облога Полтави 

В облога Полтави - суд над Марусею - Іван Іскра в Богдана 
Хмельницького - проща Марусі в Києві 

Г суд над Марусею - Іван Іскра в Богда~~а 
Хмельницького - облога Полтави - проща Марусі в Києві 

Д Іван Іскра в Богдана Хмельницького - проща Марусі в 
Кис-:ві - облогd Полтави - суд над Марусею 

6. Найбільший і центральний за змістом розділ роману, у якому най
ширше розкрито образ Марусі Чурай, має назву 

А -«Якби знайшлась неопалима книга» 
Б «Сповідь:;. 
В «Страта>.> 
Г «Проща>-> 
Д «Облога Полтави»-

7. Епілогом у романі «Маруся Чурай»- є розділ 

А «Сповідь»-
Б «Страта»-
В «Дідова балка~.> 
Г «Якби знайшлась неопалима книга»
Д «Весна, і смерть, і світле воскресіння»-

8. Головна тема роману «Маруся Чурай»- - зображення 

А життя українських жінок у зруйнованій Полтаві . 
середини XVII ст. 

Б облоги Полтави польською шляхтою в 1659 р. 
В передумов для створення пісень, які стали 

народними 

Г нещасливого кохання Марусі й Грицька на тлі 
картин житrя України XVII ст. 

Д нерозділеного кохання Марусі Чурай та Івана Іскри, 
його жертовності заради любові 
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9. Стосунки Марусі й Грицька («Маруся Чурай») подібні до взає
мин 

А Лесі й Петра Шраменка 
( 4Чорна рада• Пантелеймона Куліша) 

Б Мелашки й Лавріна 
( «Кайдашева сL'1'я» Івана Нечуя-Левицького) 

В Галі й Чіпки 
(«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 
Панаса Мирного та Івана Білика) 

Г Мавки й Лукаша 
(«Лісова пісня» Лесі У1<:раїнки) 

Д Олесі й Василя · 
(«Україна ll огні» Олександра Довженка) 

10. До проблем роману ~Маруся Чурай• НЕ НАЛЕЖИТЬ 
А патріотизм 
Б любов і зрада 
В митець і суспільство 
r індивідуальна свобода людини 
Д фанатизм і гуманізм 

11. Прочитайте рядки поезії «Українське альфреско~ Л. Костенко. 

Дорога і дорога лежить за гарбуза.ми. 
І хтось до когось іде тим lШl.яхо.м золотим. 
Остання в світі казка сидить під образами. 
Навшпиньки виглядають жоржини через тин. 

Віршовий розмір поезії 

А ямб 
Б хорей 
В дактиль 

r анапест 

Д амфібрахій 

12. Тип римування в поезП «Українське альфреско» 

А перехресне 
Б суміжне 

В кільцеве 
r монорима 

Д білий вірш 
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13. Мотив розриву живого зв'язку між поколіннями звучить у 
рядках 

А живе там дід і баба, і куроЧка в них ряnа, 
вона, мабуть, несе їм яєчка золоті. 

Б Там повен двір любистку, цвітуть такі жоржини, 
і вишні чорноокі стоять до холодів. 

В Хитаються патлашки уздовж всієї стежини, 
і стомлений лелека спускається на хлів. 

Г Я знаю, дід та баба - це коли є онуки, 
а в них сусідські діти шовковицю їдять. 

Д J Іад шляхом при долині, біля старого граба, 
Де біла-біла хатка стоїть на самоті." 

14. Вірш 4Страшні слова, коли вони мовчать ... » Л. Костенко належить 
до лірики 

А патріотичної 
Б громадянської 
В пейзажної 
r любовної 
Д філософської 

15. Прочитайте рядки. 

Осrтіання в світі казка сидить під образами. 
Навшпиньки виглядають жоржини через тин. 

У цьому уривку використано 
А епітет 
Б алітерацію 
В персоніфікацію 
r порівняння 
Д оксиморон 

16. У вірші 4Страшні слова, коли -вони мовчатп."~ наявні всі названі 
мотиви, ОКРІМ 

А важливості слова в жиrгі людини 
Б сутності поетичного мистецтва 
В ппшуків свіжого, оригінального 
Г творчості як категорія краси 
Д збереження української мови, 
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17. У становіть відповідність. 
Герой 

f Ярема Вишневецький 
2 Грицько Бобренко 
З Мартин Пушкар 
4 Іван Іскра 

А в в r д 
1 . 
2 
з 

4 

Характеристика 

А Був молодий і гарний був на вроду. 
І жив, і вмер, як личить козаку. 
За те, що він боровся за свободу, 
Його спалWLи в мідному бику! 

Б Як я крізь землю там не провалився? 
Не збив кулак об стіни об отіР! 
І як я потім у шинку напився, 

' на матір вперше крикнув у житті! 
В ... То - козак. 

Таке нещастя хоч кого знеможе. 
Це ж можна тут рішитися ума. 
Любив :нее він Марусю, не дай Боже! 
Тепер сидить, лиця на нім нема. 

Г Бенкетував, сідав на .шию хлопу, 
пускав дівчат по світу без коси. 
Стріляв козуль, во:тв пшоно в Європу 
і на поташ випалював ліси. 

Д Ще не старий. І сл.аву мав, і cWLy . 
(Про нього потім думу іскладуть. 
Мине сім літ - і голону цю сиву 
Виговському на спщ:і подадуть). 

18. Установіть відповідність. 
Х.цдожній засіб 

1 омоніми 

2 оксиморон 

3 фразеологізми 

4 анафора 
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А 

Б 

Приклад 

1 знову степ. І знову даль ро.мага. 
І я мовчу. І дяк уже мовчить. 
Ідеш, ідеш ... дорога та й дорога. 
Ідеш, ідеш ... Хоч би вже відпочить. 
." про це писали так і в риму, 
зуч.ш~и вздовж і вперехрест. 
Але :не ота дорога з Риму 
якихось кілька сотень верст. 

В Із тих усіх дякових балачок 
усе частіше згадую єдину, -
ту найсумнішу втіху, дШLебі: 
комусь на світі гірше, як тобі. 

r Іду. Бреду. Захочу, то й спочииу. 
Розбиті ноги остуджу в росі. 
Ні.хто мені не дивиться у спину. 
Я йду. Людина. Я така, як вd. 
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А Б в 

1 
2 
3 
4 

г д Д Бенкетував, сідав на шию хлопу, 
пускав дівчат по світу без коси. 
Стріляв козуль, возив пшоно в Європу 
і на поташ випалював ліси. 

ОЛЕСЬ ГОНЧАР 

(1918-1995) 

Народився в слободі Суха на Полтавщині в сім'ї робітників, помер у 
м. Києві, похований на Байковому цвинтарі. 

Письменник. 
Найвідоміші твори: романи «Прапороносці~, «Тронка•, 4Собор~, 

4Людина і зброя~. 4Циклон•, 4Твоя зоря•, новела «За мить щастя•. 

Новела -.За мить щастя• (1964) 

Літературний рід: епос. 
Жанр: новела. 
Те.ма: зображення кохання з першого погляду й страшної розплати 

за мить щастя. 

Головна ідея: оспівування краси й сили почуття кохання. 
Головні герої: артилерист Сашко Діденко, мадярка Лорі (Лариса), її 

чоловік, комбат Шадура. 
· Сюжет: на жнив'яному полі зустрілися Сашко Діденко й мадярка 
Лариса, іх охопило неймовірне почуття кохання - молоді люди відда
лися пристрасному бажанню - несподівано з'явився розлючений, із 
гострим серпом у руці чоловік Лариси, хотів накинутися на них, але 
Сашко зупинив його смертельним пострілом - Діденка посадили на га
уптвахту - він і досі перебуває в полоні щасливої миті, Лариса ж інтуї
тивно передчуває траГічну розв'язку - військовий трибунал, зважаючи 
на міжнародний резонанс Діденкової справи, не переймається долею 
зовсім молодого Сашка й виносить смертний вирок. 

Літературознавці про твір. Перед нами постають звичайні люди -
артилерист Сашко Діденко та його несподівана кохана Лорі чи Лариса, 
яку він зустрів на жнив'яному полі. Раптовий спалах пристрасті під 
палючим сонцем як неймовірний злет людської душі, вивільнення їі од 
земних умовностей і засторог. Чи ж мо~иве це в недосконалому світі? 
Війна скінчилася, попереду демобілізація, поверненJІя додому, там нове 
житrя, у якому люди, що бачили віч-на-віч смерть, будуть гуманніші, 
благородніші, добріші й насамперед щасливі, бо навчилися цінувати 
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кожну мить. Мрія от-от стане реальністю. До неї впевнено наближаєть
ся Сашко. Він готовий до зустрічі з коханою. Про це йдеться в експози
ції твору. 

Нарешті ми бачимо свято душі, П розкріпачення, яке щойно відчули 
хл:опсць і його мадярочка. Шалена пристрасть кохання, яке пережива
ють герої, передається цілою низкою відповідних деталей, епітетів: «па
лаюче літо», сnрага, що мучить Сашка,водовоза, свіжі снопи." Перший 
погляд хлопця вихоплює «живе полум'яS> - одну зі жниць. Проте серед 
цих палаючих барвів Лариса все ж особлива, хоч і є мовби невід'ємною 
часткою жнив'яного пейзажу. 1ї портрет має такі деталі: ~червона як 
жар» кофтина, «заzорілі нпги», темне волосся, «карим сонцем HGJIJl.Ятi 
очі», «густовишневі губи» - уже від такої портретної характеристики 
створюється настрій жаги, шаленства, романтичної піднесеності. Він по
силюється описом: «Вона ніби тільки й ждала цvого пориву, шпарко охо
пила хлопця руками і, відхилена на снопи, віддарювала його жаркими поці
лунками спраглості, вдячності й відваги. Це таки було живе полум'я, що 
опади.ло його, обняло, засліпило. Снопи розлазшись, розтікались під ними, 
як золота вода, п'янши обох, вона лежала юрілиць - жарка, незнайома! -
і очі її були повні щасливого.п'яного сони,я». 

Куль.мінаці.я новели: на тлі цього любовного шаленства несподіва
но з'являється вкрай розлючений її чоловік із гострим серпом у руці. 
Письменник свідомо <!згущує~;. тут барви, напруження наростає: «чор
не обличчя», «божевільиа каламуть в оча:х:J> (як контрастна до соняч
ності в очах Лариси!), важке дихання і постріл, який один у змозі зу
пинити цю страшну лавину, здатну в одну мить знищити найсвітліше, 
що може бути в житті. Ця кульмінаційна сцена має, важливий притче
вий підтекст, який утілює головну ідею: життя таке коротке, однак 
кожна мить може відкрити перед нами вічність. Про це не каже вголос 
О. Гончар, він це передає через художні образи, через назву. Уже ця 
особливість новели .~:За мить щастя~ підносить її до високого рівня ху
дожності. 

Напруженість сюжету дедалі посилюється, адже Сашко вбив чоло
віка Лариси, тепер його будуть судити. ІЦе ніхто не знає, як розплатить
ся хлопець «за мить щастя• і мить смерті, але, певно, то буде так само 
несподівано. Теперішні барви описів, портретів контрастують із по
передніми. Насамперед звернімо увагу, якою виглядає Лариса. Вона 
вже не зваблива «Переможниця;~. життя, а ніби безпомічна жертва обста
вин - .~:змучена, перестраждана жінка з темним проваллям очей, що го
рять, як у хворої»-, «темно вбрана, боса, зарошена, і волосся на голові 
кучмилося недбало$>, 

Зате Сашко ще перебуває в полоні миті щастя. Зовсім не перейма
ється тим, що знаходиться в .~:арештантському курені»-, під. вахтою, не 

переймаєгься тим, яка розплата його чекає. Для нього відкрилося справжнє 
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безмежжя світу любові. У сі помітили, як хлопець «із звичайного став 
незвичайним, став щедрим, ба.zатим, багатшим за царів, королів! .. Наче 
напоmий чарами, тільки й жив він тепер своїми золотими видіннями, 
отими снопами, їі красою, тільки й ждав, коли вийде з гауптвахти та 
знов гайне до своеї циганочкuі)-. 

Отже, обидва образи закоханих ніби доповнюють один одного, 
створюючи єдиний повнокровний образ любові, яка завжди має поєд
нувати в ~обі піднесеність і страждання. Але чи переможе така любов 
усе, чи подолає фатум? Безперечно, письменникові хотілося б саме це 
довести - це вже було в новелі «Модри Камень),). ме в 1960-х роках 
романтизм молодого Гончара набуває «реалістичнішого озвучення», 
досвід, час зробили інші наголоси. Чи візьме повоєнне суспільство на 
свій ПJ?апор таку любов? ~ чується за тестом риторичне запитання ав-. 
тора. його герой ще живе наче в неземному світі, для нього розкрилася 
важлива жиrrєва істина, але не дійшла до сві11.омості страшна небезпе
ка - вирок військового трибуналу. Є в новелі два речення, за якими 
криється досить цікавий зміст і суть справжньої трагедії: «Тепер тільки 
одна людина в державі могла Помилувати його. Справа дійшла до Моск
ВИ!>. Любов не виправдано, престиж держави перевищує всяку гуман
ність - справа набула міжнародного розголосу. Але чого варта ця 
держава, якщо вона така байдужа до долі конкретної людини? Що на
справді понесла вона в Європу на своїх прапорах? Хоча О. Гончар цих 
акцентів і не розставляє (і дуже добре!), проте вони звучать із підтексту, 
через зображення «ЖИвИх&- людей, їхніх почуттів. Як митця, письменни
ка тепер насамперед цікавить внутрішній стан хлопця. напередодні 
страти, він прагне достовірно й водночас експресивно передати напру
женість ситуації, «розхвилювати),) читача, розтривожити його розум, 
емоції, уяву. Автор навіть дозволяє собі помріяти, створивши умовну 
ситуацію, як то було в «Модрн Камені),), кидає легкий мазок художни
ка: стається чудо - Сашка помилувано, усі щасливі: військові, вино
градне містечко, а найголовніше - він і вона. Але останній, завершаль
ний мазок художника вертає нас до реальності, опус:кає на землю: 
-«Хмари над яром пливли, як і пливли. Сталося все, що мусило статись),} 
(Р. Моичан). 

1. За жанром твір ~за мить щастя),) 

А легенда 
Б новела 
В повість 
r роман 
Д оповідання 
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2. Розповідь про Сашка Діденка '(t6 медалях иа в~і груди$>, який уже 
уявляє близьке повернення на батьківщину, є 

А експозицією 
Б зав'язкою 
В розвитком дії 
r кульмінацією 
Д розв'язкоІо 

З. До умовної ситуації О. Гончар вдається в епізоді про 

А перший спалах пристрасті 
Б розлюченого чоловіка Лариси 
В таємну зустріч на гауптвахті 
Г комбата Шадуру 
Д помилування Сашка 

4. Головна ідея твору •За мить щастя» 

А засудження негуманної політики Радянського Союзу 
Б заперечення будь-якої війни з їі страшними наслідками 
В вивчення психології людини, яка пережила воєнне 

лихоліття 

Г оспівування краси і сили високого почуття кохання 
Д засудження кровопролиття заради порятунку життя 

5. Прочитайте рядки. 

А одии полукіпок ще ие вивершеиий, ще без короии. І щось - як живе 
полум'я! - яскраво майиуло й зииюю за тією золотою спорудою. 

Словами майиуло й зиикло сказано про 
А Ларису 
Б Сашка Діденка 
В комбата Шадуру 
Г Ларисиного чоловіка 
Д вартового на гауптвахті 

6. Пагоди-храми, камеї, пенго - ці слова в тексті твору «За мить щас
тя~ є 
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7. Слова пагода, камеї, пенго1 пейзажні деталі, незвичайна ситуація 
свідчать про те, що твір ~за мить щастя$>. 

А бароковий Г романтичний 
Б сентиментальний Д імпресіоністичний 
В реалістичний 

8. У творі «<За мить щастя,,. наявні всі названі мотиви, ОКРІМ 

А престижу держави вище всякої гуманності 
Б пристрасті, кохання з першого погляду 
В солдатської дружби й моральної підтримки 
Г збереження чистої й незайманої природи 
Д філософської сутності щастя людини 

9. Сашко Діденко "«із звичайного став незвичайним• через 

А Ларисин.ого чоловіка 
Б підтримку солдатів 
В кохання до Лариси 
Г перебування в полоні 
Д винесений вирок 

1 О. Події у творі «<За мить щастя• розгортаються в такій послідовності: 
А винесення вироку - зустріч закоханих на гауптвахті - момент 

кохання на жнив'яному полі - втручання священика 
Б зустріч закоханих на гауптвахті - винесення вироку - момент 

кохання на жнив'яному полі - втручання священика 
В момент кохання на жнив'яному полі - винесення вироку -

зустріч закоханих на гауптвахті - втручання священика 
Г втручання священика ~ винесення вироку - зустріч закоханих 

на гауптвахті - момент кохання на жнив'яному полі 
Д момент кохання на жнив'яному полі - втручання священика -

винесення вироку - зустріч закоханих на гауптвахті 

11. З'ясуйте, якими художніми засобами є виділені слова (цифра 
означає наступне слово). 

( 1 )Кра,їна йшла назустріч своїм першим післявоєнним виборам, бо
ротьба партій загострювалась, і всюди на (2)розбурханих передвибор
них мітингах вчинок солдата знову був (З)притчею во .нзицех, про ньо
го галасували ( 4 )до .хрипоти. 

А епітет 
Б 
в 
г 

д 

оксиморон 

метонімія 

фразеологізм 
rіпербола 

1 
2 
з 

4 

А Б в г д 
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12. Установіть відповідність. 
Герой твору 

1 Сашко Діденко 
2 Лариса 
3 комбат Шадура 
4 старий священик 

А Б в r д 
1 
2 
з 

4 

Репліка 

А Любов перемагає все! 
Б . Проти любові закон? Не може бути 

такого закону! 
В На смерт1, за Батьківщину йшов, 

а тепер сам заплямував її? 
Г Не кож11ому таке випадає, це тобі наго

рода за все! 
Д Лицеміри, брехуни/ Це мій іріх, а не його/ 

ГРИГІР ТЮТЮННИК 

(1931-1980) 

Народився вс. Шилівцj, що на Полтавщині, у селянській родині, по
мер у м. Києві. 

Письменник, належить до шістдесятників. 
Найвідо.wіші твори: «Оддавали Катрю,,.,, «Три зозулі з поклоном», 

.;-Зав'язь», <і'Син приїхав», •Климко», <і'Вогпик далеко в степу»; збірки 
оповідань <і'Деревій», .;-Коріння». 

Новела •Три зозулі з поклоном• 

Літературний рід: епос. 
Жанр: новела. 
Тема: складність людських стосунків, виражена через історію не

щасливого кохання. 

Головна ідея: возвеличення любові як високої християнської ціннос-
ті, яка вивищує людину над буденністю, очищає її душу. · 

Головні герої: оповідач, його батьки - Михайло й Соня; Марфа Яр
кова, поштар - дядько Левко. 

Сюжет: заміжня Марфа Яркова кохає одруженого чоловіка Михай
ла, який має сина. Історію цього кохання синові (оповідачеві новели) 
розповідає мати Софія. Михайло засланий до Сибіру, звідки він ніколи 
вже не повернеться, від нього раз на місяць надходить листи дружині 
Соні; прихід їх інтуїтивно відчуває Марф<t, якій поблажливий листоно
ша дає пригорнути листи до грудей і <1tподержаrпи~. Соня, яка знає про 
Марфину любов до її чоловіка, не картає за це суперницю. 

Літературознавці про твір. У головних героях новели •Три зозулі 
з поклоном» легко впізнаються сам автор і його безталанний батько. 
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Присвячена новела «любові всевишній:~>. А любов ця й справді була, як 
кажуть, неземна. Тридцятитрирічноrо чоловіка Михайла, батька опові
дача, безнадійно покохала молод~ дівчина Марфа Яркова. Вона й жила 
на світі тільки тим, що могла бачити його - односельцями ж були. І ось 
прийшла біда. Михайло попав у веремію сталінських репресій і опинив
ся в сибірських таборах. Тепер дівчину тримали на світі листи Михай
ла, які він, зрозуміла річ, писав не їй, а своїй родині. Вона ж потайки 
просила листоношу тільки в руках <mодержати письомце». 

Так були знедолені всі четверо - оповідач із матір'ю, його батько й 
Марфа. Знедолений весь народ. 

Григір Тютюнник довго не міг опублікувати новелу, цю, без пере
більшення, художню перлину- у застійні роки не допускали навіть на
тяку на жахіття сталінщини (А. Шевченко). 

1. Гриrір Тютюнник належить до 

А шістдесятників· 
Б нью-йоркської групи 
В «празької школи постів),) 
r київської школи поетів 
Д неокласиків 

2. У новелі ~три зозулі з поклоном»- Гр. Тютюнника розповідь ведеть" 
ся від · 

А першої особи 
Б лругої особи 
В третьої особи 
Г різних осіб через зміщення часових площин 
Д різних осіб залежно від епізоду 

З. Новела ~три зозулі з поклоном:~> присвячена 

А сестрі 
Б синові 
В любові всевишній 
r кононівським степам 
Д Україні 

4. Новела як літературний жанр має такі ознаки; 

А багато героїв, кілька сюжетних ліній 
Б оповідь із чітко вираженою мораллю 
В ліризм, відсутність сюжету 
Г єдність місця, часу і дії 
Д динамічний сюжет із несподіваною розв'язкою 
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5. Художньою деталлю над галушками катується дано характеристику 
приземленій людині ( 4Три зозулі з поклоном») 

А Михайлові 
Б дядьку Левкові 
В Карпові Ярковому 
Г Соні 
Д синові-студенту 

6. Характер Михайла (~Три зозулі з поклоном») JІайглибше розкрива
ється в 

А діалогах матері із сином 
Б ставленні дu нього Марфи 
В його останньому листі 
r авторських відступах 
Д вдачі його сина 

7. Прочитайте рядки з новели 4Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюн
ника. 

Я виходжу з-аа клуба в новенькому дешевому костюмі (три ваго
ни цегли розвантажив з хлопц.ями-однокурсниками, то й ЩJnив) і з 14емо
даu14иком у руці. 

В уривку використано художній засіб 

А метонімію 
Б художню деталь 
В синекдоху 
Г психологічну характеристику 
Д оксюморон 

8. У новелі .rrTpи зозулі з поклоном» НЕМАЄ такої композиційної 
особливості: 

А наявність обрамлення (розпитування cиtta матері) і трьох частин 
Б переплетіння голосів Соні, Михайла та їхнього сина 
В повторюваний образ ·патової сосни~ 
Г зміщення часових площин 
Д кульмінація на початку твору 

9. Завуальований драматизм суспільних колізій стає помітним із 

А репліки сина про складання сесії 
Б поведінки дядька Левка 
В вечірок у Михайловому домі 
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· Г стосунків Марфи й Карпа Яркових 
Д скупих відомостей про Сибір 

10. Назва новели 4:Три зозу.Лі з поклоном»- символіЗує 
А три роки ув'язнення в таборах Сибіру 
Б любовний трикутник - три долі головних героїв 
В смуток, тужливу звістку, тугу за життям, минулим 
Г щастя, заспокоєння, душевну рівновагу 
Д плинність життя й кохання 

11. У становіть відповідність. 
Ге{J()й 

1 Марфа 

2 Соня 
3 · дядько Левко 
4 син-студент 

А Б в r д 
1 
2 
3 
4 

12. Установіть відповідність. 

Художній засіб 
1 порівняння 
2 метафора 
З просторіччя 
4 пестлива лексика 

А Б в r д 
1 
2 
3 
4 

· Репліка 
А Чорнила слізьми не розмаж. 
Б Нате вам осьо, вип'єте за його 

здрровЛ. 
В Дивлюсь, а вона вже иа поріжку 

сидить, жде ... 
r Сусіда мій по землянці молиться 

уві сні, а Бога не називає. 

Д Чому вони не одружилися, так одне 
одного чуючи? 

Прu1<Лад 
А Два годочки прожила з Карпом своїм 

і нажwшся на сто. 

Б ... спогади її не щемлять їй і не болять -
вони закам'яніли. 

В ."гомонимо б..11вшю втрьох або співаємо 
потихеньttу. 

Г Товстопикий був, товстоногий. 
І рудиU - матінко ти моя ... 

Д А Марфа біжить на роботу, птахою 
летить ... 

543 



Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

Rishebnikk.tk

ІВАН БАГРЯНИЙ 
(1907-1961) 

Справжив ім'я--:- Іван Павлович Лозов'яrін. 
Народився вс. Куземині, що на Полтавщині (нині Сумська область), 

у родині робітника-муляра, помер у м. Шварцвальді (похований у 
м. Новий Ульм, Німеччина). 

Належить до письменників-емігрантів (член МУРу). 
Найвідоміші твори: романи « ТигрGлови», «Сад Гетсиманський», ро

ман у віршах «Скелька», повість "огненне коло», збірка поезій "Золотий 
бумеранг1~-; із публіцистики - лист "чому я не хочу вертатись до СССР?». 

Роман •Тигролови» (1946) 

Літературний рід: епос. 
Жанр: пригодницький роман. 
Тема: зображення трагічної долі люднни-особистості в радянському 

тоталітарному режимі. 

Головна ідея: перемога добра над злом; за будь-яких обставин кожен 
передусім має буrи Людиною. 

Головні герої: Григорій Многогрішний (молодий український інже
нер-авіатор); родина Сірків: Наталка, Гриuь та їхні батьки - Денис Сір
ко й Сірчиха; майор НКВС Медвин. 

Сюжет: утеча Григорія Многогрішного з ~ешелону смерті» (етапного 
спецпотягу НКВС, що перевозив смертників ГУ ЛАГу до Сибіру) -
перебування Григорія в родині Сірків - поїздка головного героя з на
званим братом Грицьком Сірком до Хабаровська - переслідування 
Григорія - зустріч Многогрішного з Медвиним у тайзі й рщправа з ма
йором - утеча закоханих Григорія й Наталки за кордон СРСР (події 
відбуваються в 30-х роках ХХ ст.). 

Літературознавці про твір. Цим твором, на думку Юрія Шевельо
ва, Іван Багряний утвердив саме -«український пригодницький роман, 
український своїм духом, усім спрямуванням своїх ідей, почуттів, ха
рактерів». Основним композиційним принципом, за яким побудовано 
роман, є принцип дихотомії, тобто сюжетні лінії розгортаються пара
лельно, протиставляються і зіставляються. Григорію Много:r'рішпому 
протистоїть майор НКВС Медвин, цей новітній тигролов, який пере
слідує волелюбного українського юнака, не прирученого тоталітарним 
режимом -«тигра». Григорій - правнук гетьмана Дем'яна Многогрішна-

. го (1668-1672), як'ий боровся проти окупації України московськими 
царями, через що його заслали на каторгу до Сибіру. У такий спосіб ро
маніст підкреслює спадкоємність волелюбних ідей українців і головно
го героя, коріння якого сягають часів Запорозької Січі. Образ Григорія 
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Многогрішного набуває символічного значення: він уособлює нескоре
ну й волелюбну У країну, кращі сини якої борються за їі незалежність. 

Уже в зав'язці -«Тигроловів» змальовано два експреси, які мчаться си

бірськими просторами. Ці поїзди автор порівнює з драконами. Один із них 
(«шістдесят вагооів-коробок - шістдесят суглобів у дракона») - це «еше
лон смерті», яким везуrь на каторжні роботи в'язнів. Серед них і Много
грішний, який на ходу вистрибує з вагона і цим сміливим вчинком вселяє в 
серця численних в' язнів надію, що зі сталінським режимом можна й потріб
но боротися. Другий ешелон - комфортабельний експрес ---' віз партійну 
еліту, ударників, інженерів, авіаторів, щхжурорів, військових, працівників 
«революційної закQНН.осmі», які чиниди без.законня, одне слово, ~вtдповt
дальнuх товаришів». Отже, існує два світи в одній державі - світ репресій, 
пекла, мук, пітьми і світ іJпозорного раю, примарного вільного життя. Так 
вимальовується антилюдяний образ радянської імперії (М. Ткачук). 

Історія літератури 

МУР (Мистецький український рух) - об'єднання українських 
письменників в еміграції з метою консолідувати українських літерато

рів, які після Другої світової війни опинилися в таборах для переміще
них осіб переважно в Німеччині та Австрії. МУР заснований 1945 р. в 
Німеччині. Головою об'єднання був Улас Самчук, який висунув ідею 
•великої літератури». Вона базувалася на тому, що література є одним 
із найголовніших чинників духовного самовияву нації і чи не єдиним в 
умовах її бездержавності. До МУРу входили: І. Багряний, Є. Маланюк, 
У. Самчук, Т. Осьмачка та ін. 
. Нью-йоркська група поетів - об'єднання українських поетів

емігрантів, заснована 1958 р. Ця група поетів усвідомлювала •необхід
ність піднести українську лірику на новий щабель, переосмислюючи 
традиції рідного мистецтва слова і спираючись на модерні стилі й форми:~. 
(М. Ткачук). До нью-йоркської групи входили Богдан Бойчук, Богдан 
Рубчак, Юрій Тарнавський, Емма Андієвська, Патриція Килина, Віра 
Вовк та ін. •Чинником єднання була спільна настанова, що кожен поет 
має йти окремо індивідуальною дорогою, виянляти власний літературний 
світ (що є стилем) і в тому сенсі бути інакшим, сучасним, модерним:~. 
(Б. Бойчук). Ньюйорківці захищали естетичну концепцію самоцінності 
й новаторської дерзновенності мистецтва, відкидали традиційні стилі .й 
форми, орієнтуюч:ись на верлібр, що панував тоді в західноєвропейській 
літературі. 

1. Справжнє прізвище Івана Багряного 

А Фітільов f Губенко 
Б Очерет Д Рудчепко 
В Лозов'ягін 
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2. До МУРу входили 

А Улас Самчук, Тодось Осьмачка, Богдан Рубчак 
Б Юрій Яновський, Іван Багряний, Емма Андієвська . 
В Віра Вовк, Володимир Винниченко, Богдан Бойчук 
Г Євген Маланюк, Іван Багряний, Улас Самчук 
Д Микола Зеров, Максим Рильський, Юрій Клен 

З. Рефреном звучать у романі «Тигролови» слова 

А Ми є. Були. І будем МИ! Й Вітчизна наша з нами. 
Б Сміливі завжди мають щастя. 
В Ліпше вмирати біжучи, ніж жити гниючи. 
f Чому я_не хочу вертатись до СССР? 
Д Побавитись з долею в піджмурки. 

4. Слова ".що б ви не думали і як не думали, я хачу лише сказати". , що 
я чесна людина Григорій Многогрішний сказав 

А майорові Медвину під час допитів 
Б майорові Медвину під час зустрічі з ним у тайзі 
В родині Сірків, коли опритомнів від марення 
Г Наталці, коли врятував її від ведмедя 
Д українкам у хабаровському ресторані 

5. Головна тема роману «Тигролови» І. Багряного - зображення 

А радянських політв'язнів 50-х років ХХ ст. 
Б протистояння людини-особистості тоталітарній системі 
В красивого почуття кохання Григорія до Наталки 
Г способу життя українців-переселенців на Далекому Сході 
Д складного житrя людини на тлі краси Уссурійського краю 

б. Зоологічним націоналістом, дияволом в образі людини у романі 
«Тигролови» назва1ю 

А Григорія М.погоrрішноrо 
Б майора Медвина 
В Дениса Сірка 
r Арсеньєва 
Д Йосипа Сталіна 

7. Події в романі «Тигролови» розгортаються в такій послідовності: 
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Б утеча Многогрішного з потягу - поїздка Григорія дu Хаба
ровська - знайомство Григорія з роди1юю Сірків -
рuзправа з Медвииим 

В знайомство Григорія з родиною Сірків - поїздка Григорія 

до Хабаровська - утеча Многогрішного з потягу -
розправа з Медвииим 

Г утеча Мпогогріш1юго з потягу - знайомство Григорія 

~родиною Сірків - поїздка Григорія до Хабаровська -
розправа з Медвиним 

Д утеча Многогрішного з потягу - знайомство Григорія 

з родиною Сірків - розправа з Медвиним - поїздка 
Григорія до Хабаровська 

8. Перший ешелон, що мчить у Сибір, І. Багряний порівнює з 

А тигром 
Б'. ізюбром 
В драконом 
Г БОБКОМ 
Д змією 

9. Тоталітарну систему, неспроможну подолати гордий дух українця, 

уособлює 

А Арсеньєв 
Б Петро Дядоров 
В майор Медвин 
f Мороз 
Д Денис Сірко 

10. Ідею перемоги добра над злом, усеперемагаючого оптимізму J. Ба
гряний розкриває в образі 

А тигроловів 
Б першого експресу 
В другого експресу 

Г Дениса Сірка 
Д Григорія Многогрішного 
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11. У становіть відповідність. 

Герой 

1 Григорій 

Многогрішний 
2 майор Медвин 
з Наталка Сірко 
4 Денис Сірко 

А Б в г д 

1 
2 
з 

4 

А 

Б 

в 

Репліка 

На багато верстов кругом тут тільки праліс 
та звірі, а людей нема. Чи втямхи? Я ще не 
знаю, хто ти, але моя хата - твоя хата. 

Батько все бурчали, що нема попа тебе виспо
відати, може, каж_цть, полегшало б, бо в тебе 
грі.хів, мабуть! .. Якісь карцери, і трибунали ... 
І смертники ... І розстріли ... 
В сміливих щастя завжди є! .. От хоч би й ми. 
Приїхали сюди ... Боже! Яка страшна і дика 
пуща була! І 1tудьга с~нертельна ... І дивись ~ 
зажили ж як потім! 

Г Так ... Ну, все, таваріщ слєдоватєль! Все. 
Кінчаю слідство ... Тут ... я тобі ... й рев, тут я 
тибі й трибунал! 

Д Що вам нака.зано?! І взагалі раджу бути 
пшьиішu.-ми. Хіба вам повилазwю ? .. 
Пересвідчіться в документах, а тоді подасте 
своєму иачшtьникові рапорт. 

12. У становіть відповідність. 

Герой Зовнішня (внутрішия) характеристика 

1 Денис Сірко 
2 . Григорій 

Мп:огогріптий 
З майор Медвин 
4 Гриць Сірко 

А Б в r д 
1 
2 
з 

4 
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А Високий, NK батько, дебш1ий красень. Моло~ 
дий - років 25. На иьому військовий ~-тарий 
френч, на иогах ічаги, на голові иабакир кепка, 
а з-під неї буйний чуб кучерявиться. 

Б Юнак - 25 літ, Р.ІJсявий, атлет, авіатор тчк ... 
Суджений на 25 років тчк ... 

В ... дебелий, спокійний голос. Батьківський. Такий 
сердечний, а гуде, як із барwю". Кре.~езний, 
броватий, волохаті груди в пазусі. 

Г Золотий чоловік, пантовщик ~· яких мало! І от 
такий, мо.жиа сказати, хрест несе. Мшю, що 
Бог дав жіночку, так ще й -«Їроплану» кинув. 

Д Він дисципліноваиий, і точ1tий, і не схильний 
вдаватись у дрібииці. Тим часом пе марнує 
часу на теревені: n'f: отак собі бордо і студіює 
промову вождя. 
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ВІДПОВІДІ 

УКРАІНСЬКА МОВА 

'ФОНЕТИКА (с. 17-28) 

1. Г; 2. А; 3. Д; 4. Г; 5. Б; 6. Д; 7. Б; 8. А; 9. Г; ~O~;J1. А; 12. Г; 13. Д; 14. А; 15. Г; 
16. Б; 17. Г; 18. А; 19. Г; 20. Б; 21. А; 22. :f; 23~ л; 24. А; 25; Д; 26. Г; 27. В; 28. Д; 
29. Й; 30. А; 31. Б; 32. Г; 33. f) Б, 2) В; 3) А, 4) Д; 34. 1) В, 2) Л, З) Г, 4) Д; 35. 1) В, 
2) Б, З)f, 4) Д; зв. 1) А, 2)Д, 3) Г, 4) Б. -

ЛЕКСИКОЛОГІЯ (с. 29-40) 

1. В; 2. Б; З. Д; 4. Б; 5. Б; 6. А; 7. Б; 8. Б; 9. А; 10. В; tt. 1) Д, 2) А, З) Б, 4) Г; 
12. 1) Б, 2) Д, З) А, 4) В; 13. В; 14. 1) А, 2) Б, З) Г, 4) В; 15. 1) Г, 2) д, З) А, 4) В; 
16. Б; 17. 1) В, 2) Б, 3) Д, 4) А; 18. Г; 19. Г; 20. д; 21. 1) А, 2) Г, З) Д, 4) В; 22. 1) Г, 
2) А, З) Б, 4) В; 23. А; 24. В; 25. Б; 26. Г; 27. Г; 28. Д; 29. Г; 30. Б; 31. В; 32. Б; 
33. Г; 34. А; 35. Д; 36. Б; 37. А; 38. Б; 39. Л; 40. В; 41. Д; 42. Г; 43. Д; 44. В; 45. Д; 
46. А; 47. 1) Б, 2) Г, З) В, 4) А; 48. 1) Г, 2) Д, 3) В, 4) Б. 

ФРАЗЕОЛОГІЯ ( с. 41-45) 

1. Д; 2. Б; 3. В; 4. В; 5. 1) Д, 2) А. 3) Б, 4) В; 6. 1) В, 2) Б, 3) А, 4) Г; 7. 1) Г, 2) В, 
З) А, 4) Д; 8. В; 9. Г; tO. А; tt. Г; 12. 1) Д, 2) Б, 3) Г, 4) В; 13. 1) Б, 2) Г, 3) А, 4)Д; 
14.1) В, 2)Д, З)А, 4) Б; 15. 1) Б, 2) Г, З) А, 1) Д; 16. 1)Д, 2) В, З) Б, 4) Г; 17. ~)Б, 
2) А, З) Д, 4) Г; 18. 1) Г, 2) В, З) А, 4) Б. 

ВУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР (с. 46-52) 

І.Д; 2. В;3.А;4. В;5.Д;6. В;7.Д;8. Г;9.Д; 10.А; 11.Д; 12. Г; 13. А; 14. В; 15. Б; 16. В; 
17. Г; 18. А; 19. Д; 20. Г; 21. В; 22. В; 23. 1) Г, 2) В, З) А, 4) Б; 24. 1) Г, 2) В, З) Б, 4) А. 

МОРФОЛОГІЯ 

ІМЕННИК (с. 53-74) 

1. Б; 2. В; 3. Д; 4. А; 5. В; 6. Г; 7. Б; 8. Д; 9. Б; 10. В; tt. Д; 12. Б; 13. А; 14. Б; 15. В; 
16. А; 17. Б; 18. Б; 19. Д; 20. В; 21. Г; 22. Г; 23. Б; 24. В; 25. Л; 26. Б; 27. Г; 28. Б; 
29. В; 30. Б; 31. А; 32. В; 33. А; 34. Д; 35. А; 36. А; 37. Б:; 38. В; 39. Г; 40. В; 41. Д; 
42. Б; 43. Г; 44. В; 45. Д; 46. В; 47. 'д; 48. Б; 49. Б; 50. Д; 51. В; 52. Б; 53. Д; 54. А; 
55. Д; 56. Д; 57. Д; 58. А; 59. Г; 60. В; 61. Б; 62. Д; 63. Д; 64. В; 65. А; 66. А; 67. Д; 
68. В; 69. Б; 70. Г; 71. А; 72. Д; 73. А; 74. Г; 75. В; 76. В; 77. Г; 78. Б; 79. Д; 8(). Г; 
81. А; 82. Б; 83. Д; 84. А; 85. Г. 

ПРИКМFГНИК (с. 74-84) 

1. Г; 2. В; 3. В; 4. Г; 5. А; 6. Б; 7. В; 8. Г; 9. А; 10. А; tt. В; 12. Г; 13. Д; 14. Д; 15. Г; 
16. Д; 17. Г; 18. Д; 19. Б; 20. Д; 21. В; 22. А; 23. В; 24. Г; 25. Б; 26. Г; 27. А; 28. Б; 
29. Б; 30. Д; 31. А; 32. Б; 33. Д; 34. В; 35. Г; 36. Б. 
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ЧИСЛІВНИК (с. 84-93) 

1. В; 2. Г; З. А; 4. Г; 5. А; 6. Б; 7. А; 8. Б; 9. А; 10. В; 11. Д; 12. В; 13. Г; 
14. Б; 15. Г; 16. Г; 17. Б; 18. Г; 19. Д; 20. А; 21. Б; 22. А; 23. Д; 24. Б; 25. В; 26. Б; 
27. Г; 28. Д; 29. Б; 30. Г. 

ЗАЙМЕННИК (с. 93-99) 

1. Д; 2. А; З. Г; 4. В; 5. Д; 6. Г; 7. А; 8. Г; 9. Г; 10. А; 11. В; 12. Г; 13. Г; 14. 1) Д, 2) Б, 
З) В, 4) Г; 15. 1) А, 2) в,.3) г, 4) Д; 16. 1) в, 2) Б, 3) г, 4) Д; 17.1) Б, 2) в. 3) д, 
4) А; 18. 1) Д, 2) А, З) Б, 4) В; 19. В; 20. В; 21. Д; 22. А; 23. Г; 24. Д; 25. В; 26. Г. 

ДІЄСЛОВО. ДІЄПРИКМЕ11ІИК. ДІЄПРИСЛІВНИК (с. 99-124) 

t. А; 2. В; 3. В; 4. 1) В, 2) Б, З) Л., 4) А; 5: 1) В, 2) Б, З) А, 4) Д; 6. 1) Б, 2) Г, 3) Д, 
4) В; 7. 1) В, 2) Б, З) А, 4) Г; 8. 1) А, 2) Д, З) Б, 4) Г; 9.1) Г, 2) Д, З) Б, 4) А; 10. Б; 
11. Д; 12. Г; 13. Б; 14. Г; 15. В; 16. В; 17. А; 18. Г; 19. А; 20. Д; 21. А; 22. Д; 23. А; 
24. Б; 25. Б; 26. В; 27. Д; 28. Г; 29. Б; 30. Д; 31. А; 32. А; 33. Б; 34. А; 35. Б; 36. Б; 
37. Д; 38. В; 39. Г; 40. А; 41. Д; 42. Б; 43. А; 44. Л; 45. Б; 46. В; 47. А; 48. Д; 49. В; 
50. В; 51. А; 52. Д; 53. В; 54. Г; 55. А; 56. Д; 57. А; 58. В; 59. Г; 60. Б; 61; Б; 62. В; 
63. В; 64. Б; 65. А; 66. Д; 67. Г; 68. А; 69. В; 70. Б; 71. Б; 72. Г; 73. Д; 74. Д; 75. Б; 
76. Б; 77. В; 78. Б; 79. Д; 80. А; 81. Г; 82. В; 83. Д; 84. А; 85. Г; 86. Д; 87. В; 88. Д; 
89. Г; 90. Д; 91. А; 92. Б; 93. В. 

ПРИСЛІВНИК (с. 124-132) 

1. Г; 2. Л; 3. Д; 4. І"; 5. Г; 6. А; 7. В; 8. В; 9. В; 10. Д; 11. Г; 12. А; 13. Б; 14. Д; 15. А; 
16. А; 17. А; 18. В; 19. В; 20. Д; 21. Д; 22. В; 23. А; 24. Б; 25. В; 26. А; 27. А; 28. В; 
29. В; 30. 1) В, 2) Б, 3) А, 4) Г. 

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ ТА ВИГУК (с. 133-141) 

1. А; 2. В; 3. Б; 4. Г; 5. Г; 6. Г; 7. А; 8. Д; 9. А; 10. В; 11. В; 12. В; 13. Д; 14. Г; 15. Б: 16. В; 
17. Г; 18. Д; 19. А; 20. Г; 21. Г; 22. Б; 23. В; 24. Г; 25. Д; 26. А; 27. Д; 28. t; 29. А; 30. А. 

ЗАГАЛЬНАМОРФОЛОПЯ (с.144-147) 

f. 1) [, 2) Б, 3) Д, 4) А; 2. 1) Д, 2) Г, З) В, 4) Б; 3. J) А,'2) В, З) Д, 4) Б; 4. 1) В, 
2) Д, 3) Г, 4) Б; 5. 1) Б, 2) Г, З) Д, 4) А; 6. 1) Б, 2) А, 3) Д, 4) Г; 7. 1) Г, 2) В, З) Б, 
4) А; 8. 1) Г, 2) А, З) В, 4) Б; 9. 1) Б, 2) Л, 3) Г, 4) А; 10. 1) Д, 2) А, З) F, 4) Б; 
11. 1) Д, 2) А, 3) Б, 4) В; 12. 1) В, 2) А, З) Б, 4) Д. 

СИНТАКСИС.ПУНКТУАЦІЯ 

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ (с. 148-151) 

1. Г; 2. В; З. Д; 4. Г; 5. Д; 6. Л; 7. Д; 8. В; 9. Г; 10. А; 11. А; 12. Д. 
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fОЛОВНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ (с. 151-155) 

1. Г; 2. Д; З. А; 4. Б; 5. Г; 6. В; 7. Д; 8. Д; 9. В; 10. Г; 11. Г; 12. Г. 

ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ (с. 155-160) 

1. В; 2. Г; 3. Г; 4. Б; 5. В; 6. Д; 7. А; 8. В; 9. Г; 10. Г; 11. Б; 12. А; 13. 1) В, 2) Г, З)Д, 
4) Б; 14. 1) Г, 2) В, З) А, 4) Д; 15. 1) Г, 2) Д, 3) Б, 4) А; 16. 1) В, 2) А, З) Д, 4) Б; 
17. 1) В, 2) Д, З) Г, 4) А; 18. 1) В, 2) Д, З) Б, 4) Г. 

КЛАСИФІКАЦШРЕЧЕНЬ(с.161-165) 

1. Г; 2. А; З. В; 4. В; 5. А; 6. Д; 7. Б; 8. Б; 9, А; 10. В; 11. В; 12. Д; 13. Г; 14. В; 15. Г; 
16. Б; 17. 1) Г, 2) А, 3) В,4) Б; 18. 1) Д, 2) Г, 3) А, 4) В. 

ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ (с. 166-169) 

1. Б; 2. Б; 3. Д; 4. Б; 5. Г; 6. Г; 7. 1) В, 2) Г, 3) А, 4) Б; 8. 1) Г, 2) В, З) Б, 4) Д; 9. 1) Г, 
2) д, З) В, 4) Б; 10. 1)Д, 2) Г, З) А, 4) Б; 11. 1) В, 2) Г, З) Б, 4) Д; 12. 1) А, 2) В, 
З) Г, 4) Д. 

УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ. ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ (с. 170-175) 

1. Д; 2. В; З. А; 4. Г; 5. Б; 6. Д; 7. Б; 8. Г; 9. Д; 10. Б; 11. Г; 12. Г; 13. Г; 
14. Д; 15. В; 16. Д; 17. Д; 18. Д. 

ОДНОРІДНІ Й НЕОДНОРЩНІ ОЗНАЧЕННЯ (с. 175-179) 

1. Г; 2. Б; 3. Д; 4. В; 5. В; 6. Г; 7. Б; 8. Б; 9. Г; 10. Г; 11. В: 12. Д. 

ВІДОКРЕМЛЕННЯ ДОдАТКІВ І ОБСТАВИН (с. 179-186) 

1. Г; 2. Б; З. Д; 4. Б; 5. Г; 6. В; 7. Д; 8. Г; 9" Г; 10. В; 11. Г; 12. Д; 13. Д; 14. Г; 15. Б; 
16. Д; 17. Д; 18. В; 19. Г; 20. Г; 21. В; 22. Г; 23~ Г; 24. В. 

ВЩОКРЕМЛЕННЯ ОЗНАЧЕНЬ (с. 186-192) 

1. В; 2. Г; З. В; 4. А; 5. Б; 6. В; 7. Г; 8. Д; 9. В; 10. Г; 11~ Д; 12. Г; 13. Г; 14. Д; 15. А; 
16. А; 17. Д; 18. Г. 

ВІДОКРЕМЛЕННЯ ПРИКЛАДОК (с. 193-197) 

1. Г; 2. Б; З. Г; 4. В; 5. В; 6. В; 7. Е; 8. В; 9. Д; 10. А; 11. В; 12. Д; tЗ. А; 14. Г; 15. Г; 
16. В; 17. Г. 
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ВСТАВНІ І ВСТАВЛЕНІ СЛОВА, 
СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ Й РЕЧЕННЯ (с. 198-203) 

, 1. Д; 2. А; З. Г; 4. А; 5. В; 6. Д, 7. Д; 8. Б;'9. Г; 10." А; 11. Д; 12. В; 13. Г: 
14. Г; 15. А; 16. В; 17. 1) Б, 2) Д, 3) Г, 4) В; 18. 1) Г, 2) Б, у) А, 4) Д, 

. ЗВЕРТАННЯ (с. 203...!.
1
206) 

1. Д; 2. Б; З. Б; 4. Г; 5. Б; 6. Г; 7. А; 8. В; 9. Б; 10. !Б; 11. Г; 12. В. 
і 

ТИРЕ МІЖ ПІДМЕТОМ І ПРИс:Удком (с. 206-208) 

1. Г; 2. А; 3. В; 4. Г; 5. f; 6.Д. І 

/ 
/ 

! 

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В П~СТОМУ РЕЧЕННІ 
(повтореиня)1(с. 208-211) 

1. Г; 2. Д; 3. В; 4. А; 5. Д; 6. Г; 7. 1) В/2) Д, З) А, 4) Г; 8. 1) А, 2) Д, З) Б, 4) Г; 
9. 1) Д, 2) А, 3) Б. 4) В; 10. 1) А, 2) Г.3) В, 4) Д; tt. 1) В, 2) А, З) Б, 4) Г; 12. 1) А, 
2) В, 3) Д, 4) Г. ' 

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. СклАдНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ (с. 212-219) 

1. Г; 2. Г; З. В; 4. А; 5. Г; 6. В; 7. Д; 8. Г; 9. Д; 10. В; 11. А; 12. Г; 13. А; 
14. А; 15. Б; 16. В; 17. В; 18. А; 19. Д; 20. А; 21. В; 22. В; 23. Д; 24. Б. 

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ (с. 219-233) 

1. Г; 2. А; 3. В; 4. Г; 5. А; 6. Д; 7. В; 8. А; 9. Г; 10. Г; 11. Б; 12. А; 13. Д; 
14. Д; 15. В; 16. Г; 17. Г; 18. Г; 19. В; 20. А; 21. Б; 22. Г; 23. Б; 24. Д; 
25. Б; 26. В; 27. В; 28. Б; 29. Г; ЗО. Б; 31. Г; 32. А; 33. А; 34. Д; 35. А; 
36. Б; 37. Б; 38. Г; 39. В; 40. Д; 41. Б; 42. Г; 43. 1) Д, 2) В, З) А, 4) Б; 44. 1) А, 2) В, 
З) Д, 4) Б; 45. 1) А, 2) Д, З) Г, 4) В; 46. 1) Д, 2) Г, 3) Б, 4) А; 47. 1) Г, 2) А, З) д, 
4) В; 48. 1) А, 2) В, З) Г, 4) Д. 

БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ ( с. 233-238) 

1. Д; 2. А; 3. Б; 4. Б; 5. А; 6. В; 7. Г; 8. Д; 9. А; 10. Г; 11. Б; 12. В; 13. А; 
14. Б; 15. В; 16. Д; 17. Г; 18. Б. 

ПОВТОРЕННЯ 
(СИНТАКСИС скллдноrо РЕЧЕННЯ) (с. 238-241) 

1. 1) А. 2) Б. З) Г, 4)Д; 2. 1) Д, 2) В, 3) А, 4) Б; З. 1) В, 2) Г, З) Д, 4) А; 4. 1) Б, 
2) А, З) В, 4) Г; 5. 1) Д, 2) В, З) Г, 4) Б; 6. 1) В, 2) Б, З) А, 4) Д. 

ПРЯМА МОВА. цитлm (с. 241-246) 

1. В:~. Б; 3. А; 4. Г; 5. Б; 6. А; 7. В; 8. Б; 9. Г; 10. А; 11. 1) В, 2) А, З) Б, 4)Д; 
12. 1) В, 2) Д, З) Б, 4) А. 
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СТИЛІСТИКА. РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ (с. 247-'-254) 

t. В; 2. Г; З. А; 4. Б; 5. А. 

6. А; 7. В; 8. Д; 9. Б. 

10. Б; 11. А; 12. Б; 13. В. 

ОРФОГРАФІЯ · 

ПРАВОПИС ЛІТЕР, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ НЕИАГОЛОІІШНІ 
ГОЛОСНІ Е, И, О (с. 255-260) 

1. В; 2. Г; З. Б; 4. Г; 5. Д; 6. fi; 7. А; 8. Б; 9. Г; 10. Б; 11. Б; 12. Г; 13. А; 14. А; 15. Б; 
16. В; 17. Г; 18. А; 19. Б; 20. В; 21. А; 22. Д; 23. А; 24. Д. 

СПРОЩЕННЯ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ. 
ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ЗА ТВОРЕННЯ СЛІВ ( с. 260-267) 

t. А; 2. Г; 3. А; 4. Б; 5. Д; 6. В; 7. Г; 8. Б; 9. А; 10. А; 11. В; 12. Д; 13. Б; 14. В; 15. В; 16. А; 
17. Г; 18. Б; 19. Д;20А; 21. Г; 22 .. В;23. В; 24. В; 25. А;26. Д; Zl. А:, 28. Б; 29. Б; 30. Г. 

М'ЯКИЙ ЗRАК (ЗНАК М'ЯКШЕННЯ) (с. 267-272) 

1. В; 2. Д; 3. Б; 4. А; 5. Б; б. В; 7. Б; 8. А; 9. А; 10. Г; 11. Б; 12. А; 13. Г; 
14. Д; 15. В; 16. Г; 17. Б; 18. Б; 19. Д; 20. В; 21. А; 22. А; 23. Г; 24. Д. 

АПОСТРОФ (с. 273-277) 

1. А; 2. Д; З. Б; 4. Г; 5. Д; 6. В; 7. А; 8. В; 9. Б; 10. Г; 11. А; 12. Д; 13. Г; 14. А; 15. В; 
16; Д; 17. Г; 18. Б; 19. Г; 20.Д; 21. В; 22. Д; 23. В; 24. Б. 

ПОДВОЄННЯ ЛІТЕР ( с. 277-284) 

t. А; 2. В; З. В; 4. Г; 5. Г; 6. А; 7. Б; 8. В; 9. А; 10. Д; 11. Д; t2. В; 13. А; 14. В; 15. Г; 
16. Б; 17. А; 18. Г; 19. А; 20. Б; 21. Б; 22. Б; 23. В; 24. Б. 

ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ (с. 284-289) 

1. Б; 2. Г; З. Г; 4. А; 5. Г; 6. Г; 7. Г; 8. Б; 9. Б; 10. А; 11. В; 12. Д; 13. Б; 14. В; 15. А; 
16. Д; 17. А; 18. Г; 19. В; 20. Г; 21. Б; 22. 1) Д, 2) В, З) Г, 4) Б; 23. 1) Г, 2) А, З) Б, 
4) Д; 24. 1) Д, 2) В, З) Г, 4) А. 

ВЕЛИКА ЛІТЕРА ТА ЛАПКИ У ВЛАСНИХ НАЗВАХ (с. 289-295) 

1. А; 2. Д; 3.Д;.4. Г;5. В; 6. Б; 7. В; 8. А; 9. Б; 10. Г; 11. Б; 12. Д; 13. В; 14. Г; 15. Б; 
16. А; 17. А; 18. Г; 19. Г; 20. Д; 21. В; 22. Г; 23. Д; 24. Б. 
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НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ (с. 296-304) 

1. А; 2. Б; 3. В; 4. А; 5. Г; 6. А; 1. Д; 8. Б; 9. А; 10. Б; 11. В; 12. Д; 13. Г; 14. Б; 15. А; 
16. Д; 17. В; 18. Б; 19. Б; 20. Б; 21. В; 22. Б; 23. В; 24. Г; 25. В; 
26. Б; 27. В; 28. Г; 29. Г; 30. А; 31. Д; 32. Д; 33. В; 34. Б; 35. В; 36. Д. 

ОСНОВНІ ПРАВИJL\ ПЕРЕНОСУ СЛІВ З РЯДКА В РЯДОК (с. 304-305) 

1. А; 2. Б; 3. А; 4. В; 5. Б; 6. Г. 

НАПИСАННЯ СКЛЛДНИХ СЛІВ РАЗОМ ТА ЧЕРЕЗ ДЕФІС (с. 306-312) 

1. Б; 2. В; З. Б; 4. А; 5. А; 6. Д; 7. В; 8. Б; 9. А; 10. А; 11. Б; 12. ді t3. Г; 14. В; 15. В; . 
t6. Б; 17. Б; 18. Д; 19. Д; 20. Г; 2t. Б; 22. В; 23. Д; 24. Б. 

" 
ПРАВОПИС НЕ З РІЗНИМИ ЧАСlИНАМИ МОВИ (с. 312-318) 

1. А; 2. Д; З. Г; 4. Б; 5. А; 6. Д; 7. Г; 8. А; 9. В; 10. Г; 11. Г; 12. Д; 13. А; 14. Д; 15. А; 
16. А; 17. Д; 18. Г; 19. Б; 20. А; 21. Д; 22. А; 23. Б; 24. Г. 

УЖИВАННЯ У-В, 1-Й(с. 318-321) 

t. Д; 2. Б; З. Г; 4. В; 5. Д; 6. Б; 7. Б; 8. А; 9. Б; 10. А; 11. Б; 12. В. 

УКРАІНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

9кпас 

УСНА НАРОДНА 1ВОРЧІСТЬ (с. 342-351) 

1. А; 2. Г; 3. Г; 4. А; 5. Д; б. Д; 7. Б; 8. А; 9. В; 10. В; 11. 1) Б, 2), Г, З) А, 4) В; 
12. 1) Б, 2) Д, З) В, 4) Г. 

- дАВНЯ УКРАІНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ( с. 352-355) 

Григорій Сковорода (с. 356-360) 

1. Б; 2. В; З. Д; 4. В; 5. Д; 6. В; 7. f: 8. Д; 9. Г; 10. В; 11. 1) Б, 2) В, З) А, 4) Д; 
12 •. 1) В, 2) Г, З) А, 4) Б. 

ЛІТЕРАТУРА наприкінці XVIII - на початку ХІХ ст. 

Іван Котляревський (с. 361-370) 

1. Г; 2. Г; 3. В; 4. Д; 5. Б; 6. Б; 7. А; 8. В; 9. Г; 10. А; 11. В; 12. Б; 13. А; 14. А; 
15. Г; 16. Д; 17. Г; 18. В; 19. Д; 20. Б; 21. 1) В, 2) Г, 3) А, 4) Б; 22. 1) Б, 2) Г, 
3) А, 4) Д; 23. 1) Б, 2) А, З) В, 4) Д; 24. 1) Б, 2) А, З) Д, 4) В. 
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Григорій КВітка-Основ'яненко (с. 371-376) 

1. Д; 2. Б; 3. В; 4. Б; 5. Б; 6. Д; 7. Г; 8. Д; 9. Б; 10. Г; 11. 1) Б, 2) Д, З) Г, 4) А; 
12. 1) В, 2) Д, З) А; 4) Б. 

Тарас Шевченко ( с. 377-395) -· 

1. Г; 2. Г; 3. А; 4. В; 5. В; 6. Д; 7. В; 8. В; 9. А; 10. А; 11. Д; 12. Б; 13. Г; 14. Д; 
15. Г; 16. Г; 17. 1) В, 2) Д, З) А, 4) Б; 18. 1) Д, 2) В, З) А, 4)Т; 19. 1) В, 2) А, 
З) Б, 4) Д; 20. 1) Д, 2) А, 3) Г, 4) В; 21. 1) Г, 2) д, З) Л. 4) В; 22. 1) А, 2) Д, 
З) Б, 4) Г; 23. 1) Д, 2) А, З) Б, 4) В; 24. 1) Г, 2) Б, З) А, 4) Д. 

Пантелеймон Куліш ( с. 396-402) 

1. Б; 2. Д; 3. Г; 4. В; 5. Г; 6. Б; 7. Д; 8. Б; 9. В; 10. Г; 11. 1) Д, 2) В, 3) Г, 4) А; 
12. 1) Б, 2) А, З) В, 4) r.• 

Марко Вовчок ( с. 403-406) 

1. Г; 2. Г; З. В; 4. В; 5. Б; 6. Б; 7. В; 8. Г; 9. Г; 10. Б; 11. 1) Г, 2) Б, 3) В, 4) А; 
12. 1) А, 2) Г, З) Б, 4) Д. · 

10 клас 

Іван Нечуй-Левицький (с. 407-412) 

1. Б; 2. А; 3. Б; 4. Г; 5. Д; 6. В; 7. В; 8. Д; 9. Г; 10. Г; 11. 1) Д, 2) Б, 3) В, 4) А; 
12. 1) Б, 2) А, З) Д, 4) Г. 

Панас Мирний (с. 413-420) 

1. Б; 2. В; 3. Г; 4. Б; 5. Г; 6. Г; 7. Г; 8. В; 9. Б; 10. Д; 11. 1) Г, 2) Д, З) В, 4) Б; 
12. 1) Б, 2) Г, З) А, 4) Д. 

Іван Карпенко-Карий (с. 421-426) 

1. Д; 2. А; 3.Г; 4. Г; 5. Г; 6. В; 7. А; 8. В; 9. Г; 10. Б; 11. 1) А, 2) Д, З) Б, 4) Г; 
12. 1) Г, 2) В, З) Б, 4) Д. 

Іван Франко ( с. 427-433) 

1. Б; 2. Г; З. А; 4. Д; 5. В; 6. Б; 7. Д; 8. Д: 9. Б; 10. В; 11. 1) Д, 2) Б, З) Г, 4) А; 
12. 1) Г, 2) Д. 3) В, 4) Б. 

ЛІТЕРАТУРА ХХ ст. 

Михайло Коцюбинський (с. 434-442) 

1. Г; 2. В; З. Г; 4. Б; 5. В; 6. Б; 7. Д; 8. Г; 9. Г; 10. Д; 11. Г; 12. Д; 13. А; 14. Г; 
15. В; 16. В; 17. Г; 18. В; 19. Г; 20. Г; 21. 1) Д, 2) А, З) Г, 4) В; 22. 1) Г, 2) В, 
З) Б, 4) А; 23. 1) Б, 2) А, 3) Д, 4) Г; 24. 1) Б, 2) Г, З) А, 4) В. 
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Ольга Кобилянська (с. 443-450) 

1. Д; 2. Д; 3. Е; 4. В; 5. Д; 6. Г; 7. Г; 8. Д; 9. Б; 10. В; tt. 1) В, 2) Б, 3) Г, 4) Д; 
12. 1) Б, 2) Г, З) Д, 4) А. 

Леся Українка (с. 451-460) 

1. В; 2. Д; 3. В; 4. Б; 5. Д; 6. Г; 7. А; 8. Б; 9. В; 10. Б; tt. Г; 12. В; 13. Д; 14. Г; 
15. Б; 16. Б; 17. Б; 18. Г; 19. В; 20. Д; 21. 1) В, 2) Д, З) А, 4) Б; 22. 1) Д, 2) Г, 
3) Б, 4) В; 23. 1) Д, 2) Б, 3) В, 4) А; 24. 1) В, 2) А, 3) Б, 4) Г. 

Василь Стефаник (с. 461-465) 

1. Г; 2. Б; З. В; 4. Д; 5. Д; 6. В; 7. Г; 8. В; 9. Б; 10. Д; 11. 1) В, 2) Д, З) Б, 4) А; 
12. 1) Б, 2) А, З) Г, 4) Д. 

11 кпас 

ЛІТЕРАТУРА ХХ ст. 

М. Вороний, О. Олесь, П. Тичина, М. Рильський, В. Сосюра, 
6.-1. Антонич (с. 466-479) 

1. Д; 2. Г; 3. В; 4. Б; 5. В; 6. Д; 7. Г; 8. Д; 9. А; 10. Г; 11. Б; 12. В; 13. Б; 14. Д; 
15. В; 16. Б; 17. В; 18. Д; 19. А; 20. Б; 21. 1) Д, 2) А, З) Г. 4) В; 22. 1) Г, 2) Б, 
3) Д, 4) А; 23. 1) Г, 2) Д, 3) В, 4) А; 24. 1) Б, 2) В, 3) Д, 4) А. 

Володимир Винниченко (с. 479-483) 

1. В; 2. Б; 3. Б; 4. Д; 5. В; 6. Г; 7. Д; 8. В; 9. А; 10. Б: 11. Д; 12. Г. 

Микола Хвильовий ( с. 484-488) 

1. А; 2. Г; 3. Б; 4. В; 5. В; 6. В; 7. А; 8. Д; 9. t; 10. Б; 11. 1) Г, 2) Д, 3) Б, 4) А; 
12. 1) В, 2) А, З) Б, 4) Г. 

Юрій Яновський (с. 488-493) 

1. Г; 2. Г; 3. В; 4. Д; 5. Г; 6. В; 7. Д; 8. Г; 9. Г; 10. А; 11. 1) Г, 2) Д, З) В, 4) Б; 
12. 1) Г, 2) Д, З) А, 4) В. 

Валер'ян Підмогильний (с. 493-500) 

1. Г; 2. Г; З. В; 4. А; 5. В; б. Б; 7. Б; 8. Б; 9. А; 10. В; 11. 1) В, 2) Д, 3) А, 4) Б; 
12. 1) Г, 2) Д, З) А, 4) Б. 

· Остап Вишня ( с. 500-505) 

1. В; 2. Г; З. А; 4. Б; 5. Г; 6. Г; 7. Д; 8. А; 9. В; 10. Г; 11. 1) В, 2) А, З) Д, 4) Б; 
12. 1) Д, 2) Б, З) В, 4) Г. 
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Микола Куліw (с. SOS-510) 

1. Д; 2. Г; 3. Б; 4. Г; 5. В; б. Б; 7. Г; 8. Л; 9. В; 10. Д; 11. 1) Д, 2) В, З) Б, 4) А; 
12. 1) Д. 2) Г, З) Б, 4) В. 

Олександр Довженко (с. 510-515) 

1. Д; 2. Г; 3. В; 4. Г; 5. Г; 6. Д; 7. В; 8. В; 9. Г; 10. Г; 11. Г; 12. 1) Б, 2) В, З) А, 4) Г. 

А. Малишко, В. Симоненко, В. Стус, 
І. Драч, Є. Маланюк (с. 515-526) 

1. Г; 2. Г; 3. Д; 4. Г; 5. Г; 6. Г; 7. Д; 8. Б; 9. Д; 10. Г; Н. Б: 12. В; 13. Д; 14. Д; 
15. А; 16. А; 17. А; 18. А; 19. А; 20. Д; 21. 1) Д, 2) В, З) Б, 4) Г; 22. 1) В, 2) Д, 
З) Б, 4) Г; 23. 1) Д, 2) Г, З) А, 4) Б; 24. 1) Б; 2) В, З) Д, 4) Г. 

·· Ліна Костенко ( с. 526-535) 

1. В; 2. А; 3. Г; 4. Д; 5. Б; 6. Б; 7. Д; 8. Г; 9. Г; 10. Д; 11. А; 12. А; 13. Г; 14. Д; 
15. В; 16. Д; 17. 1) Г, 2) Б, З) Д, 4) В; 18. 1) Б, 2) В, З) д, 4) А. 

Олесь Гончар (с. 535-540) 

1. Б; 2. А; З. Д; 4. Г; 5. А; 6. В; 7. Г; 8. Г; 9. В; 10. Д; 11. 1) В, 2) А, З) Г, 4) Д; 
12. 1) Б, 2) Д, З) В, 4) А. 

Григір Тютюнник (с. 540-543) 

1. А; 2. А; 3. В; 4. Д; 5. В; 6. В; 7. Б; 8. Д; 9. Д; 10. Б; 11. 1) Б, 2) В, З) А, 4) Д; 
12. 1) Д, 2) Б, З) Г, 4) А. 

Іван Багряний (с. 54-1-548) 

1. В; 2. Г; 3. Б; 4. В; 5. Б; 6. А; 7. Г; 8. В; 9. В; 10. Д; 11. 1) Г, 2) Д, З) Б, 4) А; 
12. 1) В, 2) Б, З) Д, 4) А. 

ЗМІСТ 
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