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ПРОГРАМИ 

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

з української мови та літератури  

для абітурієнтів, які вступають на I курс 

денної, заочної та екстернатної форм навчання  

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" 



ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

Програма вступного іспиту з української мови розроблена на підставі "Програми для 

середньої загальноосвітньої школи. Рідна мова, 5 – 11 класи” – К.: Шкільний світ, 2001. – 95 

с., яка затверджена Міністерством освіти й науки України (лист № 1/11 – 3580 від 22.08.2001 

р.). 

 

Фонетика і графіка. Орфоепія і орфографія 

Звуки мови. Голосні і приголосні. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі і глухі. Подовжені 

звуки. 

Букви й інші графічні засоби. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення 

букв я, ю, є, ї, щ та буквосполучень дз, дзь, дж. 

Склад. Наголос. 

Ненаголошені голосні, їх вимова та позначення на письмі. 

Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних 

звуків. Спрощення в групах приголосних. Чергування у – в, і – й. 

Орфограма. Орфографічна помилка. 

Правила вживання апострофа, м’якого знака. Подвоєння букв на позначення 

подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків. Написання слів 

іншомовного походження. 

 

Будова слова. Словотвір. Орфографія 

Спільнокореневі слова і форми слова. Основа слова і закінчення змінних слів. Значущі 

частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення. 

Найпоширеніші чергування голосних і приголосних звуків. Вимова і написання 

префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-, пре-, при-, прі-. 

Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення в українській мові. Зміни 

приголосних при творенні слів. 

Правопис складних і складноскорочених слів. 

 

Лексикологія і фразеологія 

Поняття про лексику. Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні слова. Пряме 

і переносне значення слів. 

Синоніми, антоніми, омоніми. Загальновживані слова. Діалектні та професійні слова. 

Запозичені слова. Застарілі слова. Неологізми. 

Поняття про фразеологізми. Фразеологізми в ролі членів речення. 

 

Морфологія та орфографія 
Поняття про самостійні та службові частини мови. Іменник як частина мови: загальне 

значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники – назви істот і неістот, загальні і 

власні назви. 

Рід, число, відмінок іменників. Типи відмін іменників. Незмінні іменники. Способи 

творення іменників. 

Правопис відмінкових закінчень іменників. Правопис найуживаніших суфіксів. Велика 

буква у власних назвах. 

Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. 

Якісні, відносні та присвійні прикметники. Повні і короткі форми прикметників. 

Ступені порівняння прикметників, їх утворення. Відмінювання прикметників. Способи 

творення прикметників. 



Правопис відмінкових закінчень і найуживаніших суфіксів прикметників. Написання 

складних прикметників. 

Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. Числівники кількісні (на позначення цілих, дробових та збірних чисел) і порядкові. 

Числівники прості і складені. 

Відмінювання кількісних і порядкових числівників. 

Правопис числівників. 

Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. Розряди займенників. Відмінювання займенників. Правопис займенників. 

Дієслово як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Неозначена форма дієслова. Дієслова перехідні і неперехідні. Види дієслова. Способи дієслів 

(дійсний, умовний, наказовий). Часи дієслів. Дієслова І і ІІ дієвідмін. Особа і число (в 

теперішньому і майбутньому часі). Безособові дієслова. Способи творення дієслів. Правопис 

дієслів. 

Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Активні і пасивні дієприкметники, їх творення. Відмінювання 

дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. 

Безособові дієслівні форми на -но, -то. 

Правопис дієприкметників. 

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки і 

синтаксична роль. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення. 

Дієприслівниковий зворот. 

Правопис дієприслівників. 

Прислівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. Ступені порівняння прислівників. Способи творення прислівників. 

Правопис прислівників. 

Прийменник як службова частина мови. Непохідні і похідні прийменники. Правопис 

прийменників разом, окремо і через дефіс. 

Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності і підрядності. Правопис 

сполучників разом і окремо. 

Частка як службова частина мови. Формотворчі, заперечні та модальні частки. 

Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки. 

Не з різними частинами мови. 

Вигук як частина мови. Правопис вигуків. 

 

Синтаксис і пунктуація 

Словосполучення. Будова і типи словосполучень за способом вираження головного 

слова. 

Просте речення. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, 

спонукальні. Окличні речення. Члени речення (підмет і присудок; присудок простий і 

складений; додаток, означення, обставини) і способи їх вираження. Прикладка як різновид 

означення. Порівняльний зворот. 

Розділові знаки в кінці речення. Тире між підметом і присудком. Розділові знаки при 

прикладках і порівняльних зворотах. 

Речення двоскладні й односкладні. Різновиди односкладних речень. Повні і неповні 

речення. Тире в неповних реченнях. 

Однорідні члени речення. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. 

Однорідні й неоднорідні означення. Розділові знаки при однорідних членах речення. 

Звертання і вставні слова (словосполучення, речення), розділові знаки при них. 



Відокремлені другорядні члени речення (у тому числі уточнювальні). Розділові знаки 

при відокремлених членах. 

Складне речення, його типи. Складносурядне сполучникове речення. Складнопідрядне 

речення із сполучниками і сполучними словами. Основні види підрядних речень. Складне 

речення з кількома підрядними. Розділові знаки у складносурядному і складнопідрядному 

реченнях. 

Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в безсполучниковому реченні. 

Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку. 

Розділові знаки в ньому. 

Пряма і непряма мова. Цитата. Діалог. 

Розділові знаки при прямій мові, цитаті, діалозі. 

 

Відомості про мовлення 

Поняття про спілкування і мовлення. Ситуація спілкування: адресат і адресант 

мовлення, мета й умови спілкування. 

Повідомлення (висловлення), його зміст і форма. Тема й основна думка висловлення. 

Текст. Мовні засоби зв’язку речень у тексті. 

Типи мовлення: розповідь, опис, роздум. Основні вимоги до мовлення: змістовність, 

послідовність, багатство, точність, виразність, доречність, правильність. 

Поняття про стилі мовлення: розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий, 

публіцистичний, конфесійний. 



ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 

 

Програма вступного іспиту з української літератури розроблена на основі “Програми 

для загальноосвітніх навчальних закладів з української і російської мовами навчання. 

Українська література 5 – 11 класи” /За ред. О.Бандури і Н.Волошиної. – К.: Шкільний світ, 

2001. – 120 с., яка затверджена Міністерством освіти й науки України (Лист МОН України № 

1/11 – 3580 від 22.08.2001 р.) та “Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з 

української і російськими мовами навчання. Українська література 5 – 11 класи” /За ред. 

М.Жулинського і Р.Мовчан.– К.: “Генеза”, 2003.– 136 с., яка затверджена МОН України 

(Лист МОН України “ 1/11 – 2444 від 23.07.2002 р.) 

Усна народна творчість 

Народна лірика: “Віє вітер на долину”, “Розлилися круті бережечки”, “Із-за гори вітер 

віє”, “Вилітали орли з-за крутої гори”, “Ой матінко-зірко…”, “Ой та журились стрільці 

січовії”. 

Історичні пісні: “Зажурилась Україна, бо нічим прожити”, “Пісня про Байду”, “Чи не 

той то хміль…”. 

Народні думи: “Хмельницький та Барабаш”, “Дума про Марусю Богуславку”. 

Література Київської Русі 

“Слово о полку Ігоревім”. 

 

Давня література 

Г.С.Сковорода: “Всякому городу нрав і права”, “De libertate”, “Ой ти, птичко 

жолтобоко”, “Пчела і Шершень”. 

Козацькі літописи. Літопис Самовидця. 

 

Література кінця ХVІІІ – початку ХХ століття 

І.П.Котляревський: “Енеїда”, “Наталка Полтавка”. 

Г.Ф.Квітка-Основ’яненко: “Маруся”. 

Т.Г.Шевченко: Життєвий і творчий шлях Т.Шевченка, “Причинна”, “Думи мої, думи”, 

“Катерина”, “Гайдамаки”,  “Сон (У всякого своя доля)”, “Заповіт”, “Кавказ”, “І мертвим, і 

живим, і ненародженим землякам моїм…”, “Наймичка”, “Мені однаково”, “Ісаія. Глава 35”, 

“Садок вишневий коло хати”, “Великий льох”, “Молитва”, “Не тополю високую”, “І 

широкую долину”, “Зацвіла в долині”. 

Марко Вовчок: “Інститутка”. 

О.П.Куліш: “Чорна Рада”. 

Л.І.Глібов: “Журба”, “Мірошник”, “Вовк та ягня”, “Мальований стовп”. 

І.С.Нечуй-Левицький: “Кайдашева сім’я”. 

Панас Мирний: “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”. 

І.К.Карпенко-Карий: “Хазяїн”, “Сава Чалий”. 

І.Я.Франко: Життєвий і творчий шлях, “Гімн”, “Червона калино, чого в лузі гнешся?”, 

“Чого являєшся мені у сні?”, “Народе мій, замучений, розбитий (пролог до поеми “Мойсей”), 

“Перехресні стежки”. 

М.М.Коцюбинський: “Intermezzo”, “Тіні забутих предків”. 

Леся Українка: “Contra spem spero”, “Стояла я і слухала весну”, “І все-таки до тебе 

думка лине”, “Як я люблю оці години праці”, “Лісова пісня”, “Бояриня”. 

В.С.Стефаник: “Камінний хрест”. 

О.Ю.Кобилянська: “Людина”. 

В.К.Винниченко: “Федько-халамидник”, “Момент”. 

 

Література ХХ століття 



Олександр Олесь: “О слово рідне, орле скутий…”, “З журбою радість обнялась”, 

“Айстри”. 

П.Г.Тичина: “Арфами, арфами…”, “Ви знаєте, як липа шелестить”, “Коли в твої очі 

дивлюся”,  “Скорбна мати”,  “О панно Інно, панно Інно…”, “Пам’яті тридцяти…”, “Золотий 

гомін”. 

М.Т.Рильський: “Яблука доспіли…”, “Шопен”, “Діалог”. 

В.М.Сосюра: “Так ніхто не кохав”, “Коли потяг у даль загуркоче”, “Білі акації будуть 

цвісти”, “Любіть Україну”. 

М.Г.Хвильовий: “Я (Романтика)”. 

Остап Вишня: “Моя автобіографія”, “Мисливські усмішки”. 

Ю.І.Яновський: “Вершники” (“Подвійне коло”, “Дитинство”). 

У.О.Самчук: “Марія”, “Нарід чи чернь”. 

Іван Багряний: “Тигролови”.  

І.А.Кочерга: “Ярослав Мудрий”. 

М.Г.Куліш: “Мина Мазайло”. 

А.С.Малишко: “Пісня про рушник”, “Важкі вітри не випили роси”, “Лист до гречки”.  

Є.Ф.Маланюк: “Сучасники”, “Шевченко”.  

О.П.Довженко: “Зачарована Десна”, “Україна в огні”, “Щоденник”. 

Олесь Гончар: “Собор”.  

В.А.Симоненко: “Де зараз ви, кати мого народу?”, “Лебеді материнства”, “Ти знаєш, 

що ти – людина?”, “Є в коханні і будні і свята”, “Вона прийшла”. 

Д.В.Павличко: “О рідне слово, хто без тебе я”, “Два кольори”, “Я стужився, мила, за 

тобою”, “Коли помер кривавий Торквемада”. 

Л.В.Костенко: “Маруся Чурай”, “Пастораль ХХ сторіччя”, “Життя іде і все без 

коректур”, “Світлий сонет”, “Вже почалось, мабуть, майбутнє”, “Розкажу тобі думку 

таємну…”.  

Григір Тютюнник: “Три зозулі з поклоном”, “Зав’язь”. 

В.С.Стус: “На колимськім морозі калина”, “За літописом Самовидця”, “Ярій, душе. 

Ярій, а не ридай…”, “Верни до мене, пам’яте моя…”.  

І.Ф.Драч: “Чорнобильська мадонна” (уривки), “Балада про соняшник”. 

2 – 3 твори літератури рідного краю. 

 

ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

 

Тестові завдання з української мови 

1.Які літери українського алфавіту позначають голосні звуки? Запишіть їх. 

2.Які слова називаються синонімами? Наведіть приклади. 

3.На які групи поділяються іменники І-ої відміни? Наведіть по два приклади з кожної 

групи. 

4.Який вид підрядного зв’язку називається приляганням? Наведіть приклади. 

5.На які види поділяються складносурядні речення? 

6.Зробіть фонетичний розбір слова ґудзик. 

7.Поясніть лексичне значення слів людяний і людний. З кожним із них складіть 

речення. 

8.Утворіть від поданих слів прикметники, використовуючи суфікс –ськ- (-зьк-, -цьк-). 

9.Провідміняйте числівники вісімдесят, третій. Якщо в деяких відмінках існують 

паралельні форми, наведіть їх. 

10. Зробіть синтаксичний розбір речення. Тисячі сіл вогнями благань і скорботи 

піднялися вгору і вугіллям та попелом упали додолу (М. Стельмах). 



11. Питання про спілкування і мовлення. Ситуація спілкування: адресат і адресант 

мовлення, мета й умови спілкування. Повідомлення (висловлення). Тема й 

основна думка висловлення. текст. Мовні засоби зв’язку речень у тексті. 

12. Зробити синтаксичний розбір речення та фонетичний, морфемний (за будовою), 

морфологічний розбори виділеного слова. 

 

Тестові завдання з української літератури 

 

 

1. Який вірш Л. Глібова ще за життя поета став народною піснею? 

а) “Стоїть гора високая...” (“Журба”); 

б) “Дивлюсь я на небо”; 

в) “Повій, вітре, на Вкраїну”. 

2. Скільки творів увійшло до першого видання “Кобзаря” Т. Г. Шевченка? 

а) 21; 

б) 8; 

в) 13. 

3. Кому належать слова: 

“Книги – морська глибина: 

Хто в них пірне аж до дна, 

Той, хоч і труду мав досить, 

Дивні перли виносить”? 

а) Лесі Українці; 

б) І. Франкові; 

в) П. Грабовському. 

4. “З далекого туману, з тих озер загірної комуни шелестить шелест? То йде Марія...” 

Так починає свій твір... 

а) “Бур’ян” А. Головко; 

б) “Вершники” Ю. Яновський; 

в) “Я (Романтика)” М. Хвильовий. 

5. Назвіть прижиттєву збірку творів В. Симоненка: 

а) “Земне тяжіння”; 

б) “Лебеді материнства”; 

в) “Тиша і грім”. 

6. Про які морально-етичні засади людського співжиття йдеться в “Повчанні” 

Володимира Мономаха? 

7. Розкрийте тему інтимної сповіді у вірші І. Франка “Чого являєшся мені у сні?” 

8. На прикладі окремих віршів розкрийте життєствердний пафос збірки П. Тичини 

“Сонячні кларнети”. 

9. Назвіть основні сюжетні лінії п’єси І. Кочерги “Ярослав Мудрий”. 

10. Поясніть, як Ви розумієте слова В. Стуса: 

“Народе мій, коли тобі проститься 

Крик передсмертний і тяжка сльоза 

Розстріляних, замучених, забитих 

На соловках, сибірах, магаданах”? 

11. Новела М. Коцюбинського «Intеrmеzzo»: розкриття складного морально-

психологiчного процесу переборення душевної втоми лiричного героя, утвердження iдеї 

гармонiї людини i природи. 

12. Література Київської Русі: «Слово о полку Ігоревім». 

 



ЗРАЗКИ ВIДПОВIДЕЙ НА НАЙВАЖЛИВІШІ ПИТАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

 

Зразок відповіді на питання з української мови 

 

Питання про спілкування і мовлення. Ситуація спілкування: адресат і адресант 

мовлення, мета й умови спілкування. 

Повідомлення (висловлення). Тема й основна думка висловлення. Текст. Мовні засоби 

зв’язку речень у тексті. 

 

Важко переоцінити значення мовлення в житті людини і суспільства в цілому. Щодня 

ми реалізуємо себе, виявляючи своє ставлення до навколишнього світу, і найголовніше, 

найглибше цей процес відбувається у мовленні під час повсякденного спілкування. 

Мовлення є сукупністю мовленнєвих дій, кожна з яких має власну мету, що випливає із 

загальної мети спілкування. 

Спілкування – це обмін інформацією, передача певної інформації однією людиною 

іншій. Спілкування здійснюється в мовленнєвих актах. Форми спілкування бувають різні: 

діалог, полілог (групова розмова), монолог. Діалог і полілог вимагають участі в спілкуванні 

двох або кількох співрозмовників. При монолозі наявність співрозмовника не обов’язкова. 

Будь-яке мовне повідомлення є наслідком мовленнєвої діяльності певної людини. 

Під час спілкування дуже важливо будувати свої висловлення з урахуванням 

мовленнєвої ситуації. Основними умовами є: адресат мовлення (слухач, реальний чи 

умовний), тема й основна думка висловлення, мета та місце спілкування. Характер мовлення 

визначається темою, основною думкою висловлення, усною і писемною формою мовлення, 

мовленнєвою ситуацією. Уміння правильно визначати мету спілкування і враховувати 

особливості адресата мовлення допомагає будувати будь-яке висловлення, краще розумітися 

з людьми. Надзвичайно важливо дбати про те, щоб мовлення було змістовним, послідовним, 

багатим, точним, виразним, доречним, правильним. 

Результатом процесу говоріння є текст (усний чи писемний).  

Текст – висловлення, яке складається з кількох речень, має певну змістову і структурну 

завершеність. Текст являє собою сукупність речень, що пов’язані і змістом, і мовними 

засобами. У кожному наступному реченні використана попередня інформація, що й 

становить змістовий зв’язок між його частинами (реченнями, абзацами).  

Кожен текст містить певний обсяг фактів, певну інформацію. Текст і створюється 

заради передачі інформації. Більшість текстів складаються з певної кількості пов’язаних між 

собою речень. Мовні засоби зв’язку речень у тексті: узгодження форм часу і способу дієслів, 

займенники, синоніми, сполучники тощо. 

Наприклад: “Сосна росте на пісках, на скелях, на позбавлених рослинності кам’яних 

розсипах. Вона закріплює їх та захищає круті схили від обвалів і зсувів”.  

Іноді текст може складатися з одного речення. Це прислів’я, коломийки, крилаті вирази. 

Наприклад: “Де мало слів, там більше правди” (Нар. творчість). 

Те, про що говориться в тексті, називається темою. 

Тема – ознака будь-якого тексту. Крім того, у кожному тексті є основна думка, те 

головне, заради чого твориться текст. Думка в тексті розвивається. Мовець відштовхується 

від «даного», того, про що вже було сказано, і додає «нове», розвиває думку. 

Речення в тексті поєднуються за допомогою «даного». У ньому повторюється якась 

частина попереднього речення. 

«Нове» в реченні містить основне повідомлення і виділяється логічним наголосом. 

У тексті може бути послідовний і паралельний зв’язок речень. 

При послідовному зв’язку речень «даним» наступного речення стає «нове» 

попереднього. Цей зв’язок допомагає уникнути невиправданого повторення слів. Широко 



використовується в науковому і діловому мовленні. Наприклад: “Українська мова – багата і 

різноманітна, а мовлення кожної людини може бути багатим і бідним. Це залежить від того, 

хто є мовець. Виражаючи думку, мовець може використати різноманітні засоби: омоніми, 

синоніми, антоніми, багатозначні слова. Вони допоможуть якнайточніше висловити думки чи 

почуття”. 

Паралельний зв’язок полягає в тому, що «дане» залишається одним і тим же. 

Паралельна будова тексту надає мовленню урочистості, піднесеності. Наприклад: “Гідність – 

це мудра влада тримати себе в руках. Благородство твоєї людської особистості виявляється в 

тому, наскільки мудро і тонко ти зумів визначити, що гідне і що негідне. Гідне повинне стати 

самою суттю твоєї духовної культури” (В.Сухомлинський). 

 

Зробити синтаксичний розбір речення та фонетичний, морфемний (за будовою), 

морфологічний розбори виділеного слова 

Медоносні білопінні суцвіття калини тягнуться до вранішнього сонця, що з’являється 

на небосхилі, щедро даруючи тепло оновленій землі. 

Речення складне, двокомпонентне (дві граматичні основи), сполучникове, 

складнопідрядне, з підрядним означальним, розповідне, неокличне, підрядна частина з 

головною з’єднана сполучним словом ЩО. 

якого? 

[           ], (що...). 

Головна частина – а) двоскладна: суцвіття – простий підмет, виражений іменником у 

Н.в. мн., тягнуться – простий дієслівний присудок, виражений дієсловом тепер. часу дійсного 

способу; б) поширена – група підмета: суцвіття які? – медоносні, білопінні – узгоджені 

однорідні означення, виражені прикметниками; суцвіття які? – калини – неузгоджене 

означення, виражене іменником у Р.в. одн.; група присудка: тягнуться куди? – до сонця – 

обставина місця, виражена іменником з прийменником у формі Р.в. одн.; до сонця якого? – 

вранішнього – узгоджене означення, виражене прикметником; в) повна; г) стверджувальна; ґ) 

неускладнена. 

Підрядна частина – а) двоскладна: що – простий підмет, виражений займенником; 

з’являється – простий дієслівний присудок, виражений дієсловом тепер. часу дійсн. способу; 

б) поширена – група присудка: з’являється де? – на небосхилі – обставина місця, виражена 

іменником з прийменником у формі М.в. одн.; з’являється як? яким способом? – щедро 

даруючи тепло оновленій землі – відокремлена обставина способу дії, виражена 

дієприслівниковим зворотом; в) повна; г) стверджувальна; ґ) ускладнена відокремленою 

обставиною способу дії. 

Визначається належність усіх слів речення до тієї чи іншої частини мови: 

медоносні – прикметник, 

білопінні – прикметник, 

суцвіття – іменник, 

калини – іменник, 

тягнуться – дієслово, 

до – прийменник, 

вранішнього – прикметник, 

сонця – іменник, 

що – займенник, 

з’являється – дієслово, 

на – прийменник, 

небосхилі – іменник, 

щедро – прислівник, 

даруючи – дієприслівник, 



тепло – іменник, 

оновленій – дієприкметник, що перейшов у прикметник, 

землі – іменник. 

 

Фонетичний розбір 

Суцвіття [су|ц'в’і|т':а] – 3 склади: І склад – відкритий, ненаголошений; ІІ склад – 

відкритий, наголошений; ІІІ склад – відкритий, ненаголошений; 8 букв, 7 звуків: 

с – [с] – приголосний, глухий, твердий, свист.; 

у– [у] – голосний, ненаголошений; 

ц– [ц'] – приголосний, глухий, м’який, свист.; 

в– [в’] – приголосний, дзвінкий, напівм’який; 

і– [і] – голосний, ненаголошений; 

тт– [т':] – приголосний, глухий, м’який, подовжений; 

я – [а] – голосний, ненаголошений. 

Морфемний розбір 

Суцвіття 1) визначити закінчення слова, змінивши його форму – суцвіть�, 

суцвіттями, суцвіттям, на суцвітті; 

2) визначити основу слова; 

3) визначити корінь, дібравши ряд споріднених слів: цвіт, першоцвіт, цвітіння; 

4) визначити всі інші морфеми (частини слова), у даному випадку префікс  су- шляхом 

добору слів із таким же префіксом: супісок, суміш, сузір’я, сутінки. 

Морфологічний розбір 

Суцвіття – іменник, п.ф. – суцвіття, відповідає на питання – що?, загальна назва, 

неістота, має конкретне значення, с.р., Н.в., ІІ відміна, м’яка група, у реченні – простий 

підмет. 



ЗРАЗОК ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Новела М. Коцюбинського «Іntеrmеzzo»: розкриття складного морально-

психологiчного процесу переборення душевної втоми лiричного героя, утвердження iдеї 

гармонiї людини i природи 

Новела «Intermezzo» посiдає особливе мiсце у творчостi М. Коцюбинського i в усiй 

українськiй прозi початку XX столiття. Написаний твiр 1908 р. пiд час перебування 

письменника в маєтку Є. Чикаленка. Назва «Intermezzo» походить вiд назви невеликого 

музичного твору, що виконується оркестром мiж окремими частинами опери. Коцюбинський 

у це поняття вклав iнший змiст. Його iнтермецо – це перепочинок, це час, коли втомлений 

життєвою суєтою лiричний герой серед чарiвної природи знову пробуджується до життя. За 

жанром – це новела, невеликий епiчний твiр про незвичайну життєву подiю з несподiваним 

фiналом, сконденсованою та яскраво вимальованою дiєю. Розробляючи мотив самотностi 

митця, його душевної втоми, письменник концентрує свою увагу на внутрiшньому свiтi 

лiричного героя, прагне простежити складний психологiчний процес, що вiдбувається в його 

душi. Отож, сюжет цього твору визначається не перебiгом зовнiшнiх подiй, а почуваннями 

героя, змiнами його настроїв. 

Незвичайна образна система твору – «моя утома», «залiзна рука города», «людське 

горе», картини природи, сповненi руху i життя, допомагають переконливо вiдобразити 

складний душевний стан лiричного героя. Вiн, втомлений суєтнiстю мiського життя, 

тривожною суспiльною атмосферою, серед розкiшної природи вiдпочиває, набирається 

душевних сил. Коцюбинський постає в новелi неперевершеним майстром у змалюваннi краси 

природи. Картини пейзажу, сповненi руху, кольору, звукiв, оживають перед читачем: «тихо 

пливе блакитними рiчками льон», пшениця «бiжить за вiтром, немов табун лисиць, i блищать 

на сонцi хвилястi хребти», жайворонки «кидають з неба на поле свою свердлячу пiсню». 

Наскрiзним образом новели є образ сонця, яке пробуджує землю i людину до життя. Отже, 

природа виступає в новелi не лише тлом, а й своєрiдним персонажем i увиразнює iдею 

гармонiї людини i природи. 

Завдяки єдностi фiлологiчних iстин i високого мистецтва слова новелу «Intermezzo» 

вважають справжнiм шедевром української прози. 

2. Література Київської Русі: 

«Слово о полку Ігоревім» 

Розвиток давньоруської літератури припадає на Х – середину ХІІІ ст. Її основою була 

усна народна творчість. Введення християнства і запровадження шкільної освіти прискорило 

процес становлення церковної та світської літератури Київської Русі. Найдавнішими 

пам’ятками світської літератури були літописи – “Повість временних літ”, “Київський 

літопис”, “Галицько-волинський літопис”. Одним з перших авторів давньоруської літератури 

був Іларіон. Його “Слово про Закон і Благодать” прославило Київську Русь як передове в 

тогочасній Європі суспільство. Про високий ступінь розвитку оригінальної літератури Русі 

засвідчило “Повчання дітям” Володимира Мономаха. 

Перлина давньоруської літератури, одна з найвидатніших пам’яток світової культури – 

“Слово о полку Ігоревім”. 

Поема написана близько 1187 р. під безпосереднім враженням від подій про похід 

новгород-сіверського князя Ігоря Святославовича проти половців весною 1185 р. Оригінал 

твору загублено. Один з пізніших його списків було виявлено збирачем пам’яток давнини 

О. І. Мусіним-Пушкіним наприкінці XVIII ст. у книгосховищі Спасо-Ярославського 

монастиря. 

Зміст поеми “Слово о полку Ігоревім” – це лише один з епізодів тривалої і тяжкої 

боротьби Київської Русі проти кочових орд. Одночасно руські князі вели між собою постійні 

війни. Князівськими міжусобицями скористалися половці, які, починаючи від 1062 р. аж до 



середини ХІІІ ст., постійно нападали на українські землі. У 1185 р. великий князь київський 

Святослав переміг половців, а одного з їхніх ханів – Кобяка – узяв у полон. Дізнавшись про 

це, новгород-сіверський князь Ігор вирішив також здобути перемогу над половцями. 

У квітні 1185 р. князь Ігор із сином Володимиром та небожем Святославом вирушили в 

похід. Ніщо не похитнуло намірів князя: ні сонячне затемнення, ні недобрі вісті розвідки. У 

першій битві русичі здобули перемогу, проте на світанку наступного дня половці, як густий 

бір, обступили руське військо. Русичі були розгромлені, а князь Ігор потрапив у полон. 

Врятовані принесли Святославові страшну звістку. Кочівники кинулися грабувати Південну 

та Лівобережну Русь. Згодом за допомогою половця-християнина Овлура полонені втекли з 

неволі. Вся земля руська зраділа поверненню князя. Такий зміст сумної розповіді літописця, 

але історична основа “Слова” значно ширша. 

За визначенням сучасних дослідників, “Слово” відносять до жанру поеми, що 

зумовлюється наявністю метафор і порівнянь, багатою символікою, ритмічною будовою 

значної частини твору. 

“Слово о полку Ігоревім” має вступ, основну частину і закінчення. Особливістю 

композиції “Слова” є недотримання хронологічної послідовності в розповіді. Автор 

перериває опис походу Ігоря й згадує минуле, він переноситься думкою в інші місця або ж 

розмірковує над причинами та наслідками подій. Хоча до нас, на жаль, не дійшло його ім’я, 

проте з аналізу тексту поеми можна зробити висновок, що автор “Слова” – один з 

найталановитіших представників давньоруського письменства, руський воїн, патріот рідної 

землі, тонка, емоційна натура з багатим життєвим досвідом. За версіями дослідників “Слова”, 

ним міг бути книжник із Галича Тимофій, співець Митуса, учасники походу Ігоря – Біловод 

Просович і Ольстин Олексич, брат Ярославни. 

Розкриваючи зміст подій, автор розгортає яскраву панораму дивовижних картин і 

образів. Центральний образ “Слова” – Руська земля. У творі не раз згадуються половецькі 

степи, Дніпро, Рось, Донець, Дунай, Чорне й Азовське моря, Київ, Чернігів, Новгород та ін. 

Гострий зір оповідача охоплює величезні простори рідної землі. Рефрен “О Руська земле, уже 

за горами єси!” увиразнює цей образ. У руслі народнопоетичних традицій оспівуються сили 

природи, широко використовуються мотиви давньої слов’янської міфології: оживають і 

розмовляють ріки, звірі, птаство. Яскравим живим уособленням у творі є пейзаж . 

Водночас у поемі окреслюється образ руського народу: народу-ратая, народу-воїна, 

народу-захисника рідної землі. Князь Всеволод про своїх дружинників з гордістю говорить, 

що вони “воїни вправні”. Дружинники хоробро вмирають за Руську землю. Але вони 

вмирають не тільки в боротьбі за рідний край, а й під час князівський міжусобиць. Автор 

нарікає на сумні наслідки цих чвар. 

У поемі багато образів давньоруських князів. Людські характери змальовані скупо, але 

в кожному підкреслено найприкметнішу рису: в Ігоря та Всеволода – хоробрість, у 

Святослава – мудрість, у Ярославни – вірність. І розкриті ці властивості в найхарактерніших 

для даного героя обставинах: воїна – у битві, політика – у промові, жінки – в очікуванні 

повернення коханого. 

Як для всякого талановитого твору, для “Слова” характерна повна гармонія глибокого 

змісту і довершеної художньої форми. Твір побудований на контрастах: війна і мир, перемога 

і поразка, мужність і ніжність. Це стосується й мови: книжні елементи межують з 

народнопоетичними, які переважають. Постійні епітети (чисте поле, синє море, сизий орел), 

порівняння (битви – з бенкетом, жінки в тузі – з чайкою), народноказкова символіка, 

стилістичний прийом гіперболізації та інші запозичені елементи споріднюють “Слово” з 

фольклором. З традицій книжної літератури – риторичні запитання (“Що ж ви натворили 

моїй срібній сивині?”), вигуки (“О Бояне, соловію часу давнього!”). 

Від початку XIX ст. і до наших днів “Слово” багато разів перекладалося багатьма 

мовами світу. Михайло Максимович, Маркіян Шашкевич, Степан Руданський, Тарас 



Шевченко, Іван Франко, Борис Грінченко, Панас Мирний, Микола Зеров, Максим Рильський, 

Наталя Забіла – ось неповний перелік лише українських переспівувачів та перекладачів 

поеми. На сюжет поеми написані музичні твори (Олександра Бородіна, Миколи Лисенка), 

живописні картини (Василя Касіяна, Миколи Реріха, Георгія Нарбута, Віктора Васнецова та 

інших). 

Отже, письменство Київської Русі дало витвори високої ідейно-художньої вартості, 

яким притаманний глибокий патріотизм, жанрова самобутність, оригінальність стилю. Це й 

стало надійним фундаментом української національної літератури. 

 

Голова предметної комісії,  

к.ф.н., доц.         О.П.Білих 


