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Олімпіада з української мови та літератури у 2014-2015 н.р.: нормативний, 
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В інформаційно-аналітичному бюлетені узагальнено матеріали для підготовки 

та проведення ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови 
та літератури. Представлено нормативні документи, запропоновано варіанти завдань 
обласного та Всеукраїнського етапів олімпіади, методичні рекомендації щодо 
виконання конкурсних завдань, зразки виконання окремих завдань тощо.   

Бюлетень рекомендується методистам районних (міських) відділів (управлінь) 
освіти для використання в роботі як інформаційний матеріал, а також учителям 
української мови та літератури – для підготовки учнів до ІІІ та ІV етапів олімпіади. 
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ПЕРЕДМОВА 
 

Хто нікчемну душу має, то така ж у нього мова 
    Леся Українка.  

 
Одним із завдань оновлення сучасної національної освіти є 

цілеспрямоване формування інтелектуального потенціалу нації.  Саме інтелект 
повинен стати дієвим чинником державо-, культуро- і людинотворення, як того 
потребує сучасна модель цивілізаційного поступу людства. 

З метою виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її 
інтересів, схильностей та природних обдарувань щороку в Україні проводять 
Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін.  

Серед основних завдань у Положенні про Всеукраїнські учнівські 
олімпіади зазначено такі: 

− стимулювання творчого самовдосконалення дітей, учнівської молоді; 
– виявлення обдарованих учнів, сприяння розвитку творчих та 

інтелектуальних здібностей учнів; 
– підвищення інтересу до поглибленого вивчення філології, формування 

навичок дослідницької роботи; 
– підбиття підсумків роботи факультативів, гуртків, учнівських 

наукових товариств; 
– надання допомоги у виборі професії, залучення до навчання у вищих 

закладах освіти України. 
Проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та 

літератури дає можливість проаналізувати ефективність системи роботи з 
обдарованою учнівською молоддю та визначити шляхи її удосконалення.  

Композиційно інформаційно-методичний бюлетень «Олімпіада з 
української мови та літератури у 2014-2015 н.р.: нормативний, навчально-
методичний і теоретичний аспекти» чітко структурований: починається 
передмовою, потім представлено нормативні документи про проведення 
олімпіади з української мови та літератури; методичні рекомендації щодо 
виконання конкурсних завдань; завдання та критерії оцінювання; зразки 
виконання окремих завдань; звіт про проведення ІV етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з української мови та літератури. 

Сподіваємося, що пропонований бюлетень допоможе вчителям-
словесникам у підготовці до олімпіади з української мови та літератури. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 
Порядок організації та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад, 

їх організаційне, методичне та фінансове забезпечення, порядок участі й 
визначення переможців визначає Положення про Всеукраїнські учнівські 
олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти 
науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси 
фахової майстерності. 

Процес організації та проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
української мови та літератури 2014-2015 н.р. побудовано відповідно до таких 
нормативних документів: 

1. Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, 
турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-
дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової 
майстерності (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 
22.09.2011 р. № 1099). Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 17 
листопада 2011 року за № 1318/20056. 

2. Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з 
навчальних предметів у 2014/2015 навчальному році (наказ Міністерства освіти 
і науки України від 08.08.2014 № 918). 

3. Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та участь 
команд учнів Сумської області в ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 
2014-2015 навчальному році (наказ управління освіти і науки Сумської 
обласної державної адміністрації від 14.11.2014 № 566-ОД). 

4. Про проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів у 2014/2015 навчальному році (наказ Міністерства освіти 
і науки України від 06.03.2015 № 248).  
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УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ 
ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
 

У ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та 
літератури беруть участь учні 8-11 класів.  

Час роботи над завданнями – 4 астрономічні години.  
Комплект завдань охоплює програмовий матеріал з різних розділів курсу 

відповідно до чинних навчальних програм для загальноосвітніх навчальних 
закладів; обов’язковими є творчі роботи як із мови, так і з літератури; 
перевіряється уміння виконувати синтаксичний розбір речення, відповідати на 
запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюванні. Значну 
увагу приділено питанням культури мовлення, а тому запропоновані завдання з 
редагування речень, нормативної сполучуваності слів. Обов’язковою 
складовою в кожному класі є завдання на визначення рівня сформованості 
орфографічної й пунктуаційної грамотності.  

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови 
і літератури були надані Департаментом освіти і науки Сумської обласної 
державної адміністрації. 

Під час підготовки учнів 10-11 класів до ІІІ етапу олімпіади слід звернути 
увагу на теми, які вивчаються за програмою профільного рівня (Українська 
мова. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів. Філологічний напрям, профіль – українська філологія. 
Профільний рівень / Укладачі: Л.І. Мацько, О.М. Семеног. – К.: Грамота, 2011) 
і обов’язково будуть включені, оскільки вони допоможуть виявити дійсно 
філологічно обдарованих учнів, що є метою проведення таких змагань. Окрім 
того, зазначені питання вводяться з огляду на якісну підготовку школярів до  
ІV етапу олімпіади. 

Загальна характеристика змісту і структури завдань 
Завдання з української мови для 8-9 класів включають:  
– створення власного висловлення (ураховується як орфографічна і 

пунктуаційна грамотність, так і вміння формулювати власну думку); 
– конкретні відповіді на запитання, щоб з’ясувати рівень навченості учнів 

з фонетики, лексики, морфології; 
– розбір синтаксичних одиниць (словосполучення, речення, текст); 
– побудова, редагування, створення речень відповідно до вимог і 

особливостей завдання;   
– робота з поданим текстом (групування частин тексту, перевірка 

лексичних, морфологічних, орфографічних, пунктуаційних норм і правил 
тощо). 

Завдання з української мови для 10-11 класів включають:  
– написання твору-роздуму на певну тему (при цьому як аргументи для 

доведення власної думки мають бути наведені приклади із художньої 
літератури, історичні факти тощо); 
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– повний розбір словосполучень (із зазначенням морфологічних ознак 
частин мови, що входять до словосполучення); 

– тести різних структурних типів; 
– редагування словосполучень, речень, тексту з метою усунення 

стилістичних та граматичних помилок; 
– синтаксичний розбір речення (розставляються пропущені розділові 

знаки, будується структурна схема, дається загальна характеристика всій 
конструкції і компонентам як простим реченням тощо). 

Завдання з мови повинні мати системний характер, тобто спрямовуватися 
на те, щоб з’ясувати рівень навченості учнів з фонетики, лексики, фразеології, 
морфології, синтаксису, орфографії й пунктуації, культури мовлення тощо.  

Завдання з української літератури для 8-9 класів включають:  
1. Написання твору на одну із тем (перевіряється сформованість знань з 

української літератури відповідно до програми зазначених класів, уміння 
спиратися на тексти письменників, використовувати цитати адекватно до 
ситуації висловлювання, доводити власну думку). 

Твір на одну із запропонованих тем у учнів 8-9 класів оцінюється 
відповідно до таких параметрів: повнота розкриття теми; логічна послідовність 
викладу думок; струнка побудова твору (наявність вступу, основної частини, 
висновків); структурна цілісність та стильова єдність тексту; переконливість 
наведених аргументів в основній частині твору; точність, зрозумілість думки, 
адекватність її мовному оформленню. З метою об’єктивної оцінки набутих 
знань із літератури учням слід пропонувати для написання одну тему для 
власного висловлення (так звана вільна тема). 

2. Бліц-запитання (знання з теорії літератури, художніх текстів, 
міжпредметних зв’язків тощо). 

3. Відгук на твір, прочитану книгу, переглянутий фільм з коментуванням 
ідейно-художніх особливостей, морально-етичної проблематики, жанрової 
своєрідності тощо.  

Завдання з української літератури для 10-11 класів включають:  
1. Написання твору на одну із тем (перевіряється сформованість знань з 

української літератури, уявлення про українську літературу в національному і 
світовому культурному контекстах, вміння аналізувати і відтворювати в 
письмовій формі усталені інтерпретації текстів української літератури, 
розвиток самостійного і критичного мислення, вміння аргументовано доводити 
власну думку, створювати письмові висловлення, відображаючи широке 
розуміння програмового літературного матеріалу). 

Твір на одну із запропонованих тем у учнів 10-11 класів оцінюється 
відповідно до таких параметрів: повнота розкриття теми; опертя на літературні 
тексти, вміння їх аналізувати та інтерпретувати; логічна послідовність викладу 
думок (наведення тези, аргументів, висновку); струнка побудова твору 
(наявність вступу, основної частини, висновків); структурна цілісність та 
стильова єдність тексту; переконливість наведених аргументів в основній 
частині твору; точність, зрозумілість думки, адекватність її мовному 
оформленню; образне мислення.  
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Запропоновані теми творів з української літератури спрямовані не лише на 
з’ясування творчих та мовленнєвих здібностей учнів, відображення вміння 
аналізувати та інтерпретувати літературний матеріал, а й на розкриття 
розуміння ними морально-етичних норм поведінки в суспільстві. Структура 
твору має бути зазначена в завданні й відповідати вимогам зовнішнього 
незалежного оцінювання, тобто творча робота має містити тезу, підтверджену 
2-3 переконливими аргументами; думки у творі повинні бути підкріплені 
прикладами з художньої літератури, цитатами, історичними фактами чи 
випадками з життя.   

2. Чітка й лаконічна відповідь на конкретне запитання (знання з теорії 
літератури: літературний рід, жанрове визначення, стильові особливості, 
способи римування, стилістичні фігури та ін., конкретні знання літературного 
матеріалу та уміння встановити відповідність, наприклад, між твором і 
цитатою, твором і жанром, твором і автором тощо). 

3. Літературний портрет (основні віхи життя митця, важливі події, збірки 
тощо) у публіцистичному стилі або у формі есе. 

4. Паспорт твору на основі особливостей художнього стилю 
запропонованого уривка. 

Оцінювання результатів виконання завдань здійснюється за критеріями, 
указаними безпосередньо в завданнях. Обсяг і рівень складності олімпіадних 
завдань мають забезпечити якнайповніше розкриття інтелектуальних 
можливостей та творчих здібностей учнів. Доцільно пояснити школярам, що 
вони повинні прагнути виконати якнайбільшу кількість запропонованих 
завдань, але головною умовою перемоги в олімпіадах є виконання роботи 
краще за інших, оригінальніше, на високому творчому рівні. Оскільки 
олімпіадні завдання за своєю суттю відрізняються від звичайної шкільної 
контрольної роботи, то обов’язково буде забезпечена різноплановість завдань, 
що мають перевірити комплексність мовно-літературної підготовки учасників. 

Звертаємо Вашу увагу на те, що учням не дозволяється користуватись 
додатковою літературою (посібниками, довідниками, словниками, текстами 
художніх творів і статей тощо).  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ 
УЧАСНИКІВ ІІІ ТА ІV ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ 

ОЛІМПІАДИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
 

І. Твір (12 балів)  
Оцінка за твір є середньою з-поміж балами за змістовний та мовний рівні: 
Вимоги до змісту: 

12 балів 
тезу розкрито аргументовано й максимально повно; 
глибоке розуміння теми, відповідність тексту її формулюванню;  
оригінальність власних роздумів, їх логічна аргументація;  
глибоке опертя на літературні тексти, вміння їх цитувати;  
неординарна або ж струнка класична побудова твору;  
багатство словникового запасу;  
образне мислення;  
стильова єдність твору; 

11 балів 
тезу розкрито аргументовано й максимально повно; 
глибоке розуміння теми, відповідність тексту її формулюванню;  
наявність неординарних власних думок, їх логічна аргументація;  
вичерпність висвітленої проблеми; 
достовірність і доцільність дібраних прикладів з художньої літератури;  
неординарна або ж струнка класична побудова твору;  
багатство словникового запасу;  
образне мислення;  
стильова єдність твору; 

10 балів 
тезу розкрито аргументовано й максимально повно; 
достатньо глибоке розуміння теми, відповідність тексту її формулюванню; 
наявність власних думок, їх логічна аргументація; 
опертя на літературні тексти, вміння їх цитувати; 
неординарна або ж струнка класична побудова твору; 
багатство словникового запасу; 
образне мислення; 
стильова єдність твору; 

9 балів 
тезу розкрито аргументовано й максимально повно; 
достатньо глибоке розуміння теми, відповідність тексту її формулюванню; 
обґрунтованість власних роздумів; 
неординарна або ж струнка класична побудова твору; 
відносне багатство словникового запасу; 
образне мислення; 
стильова єдність твору; 
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8 балів 
тезу розкрито аргументовано й максимально повно; 
достатнє розуміння теми, у цілому відповідність тексту її формулюванню; 
наявність власних думок; 
опертя на літературні тексти; 
струнка класична побудова твору; 
відносне багатство словникового запасу; 
схильність до образного мислення; 
стильова єдність твору; 

7 балів 
тезу розкрито не повністю; 
достатнє розуміння теми, у цілому відповідність тексту її формулюванню; 
наявність власних думок; 
струнка побудова твору; 
відносне багатство словникового запасу; 
схильність до образного мислення; 
відносна стильова єдність твору; 

6 балів 
достатнє розуміння теми; 
наявність власних переконань; 
відносно струнка побудова твору; 
відносне багатство словникового запасу; 
наявність зразків образного мислення; 
відносна стильова єдність твору; 

5 балів 
достатнє розуміння теми; 
відносно струнка побудова твору; 
середній рівень словникового запасу; 
наявність власних переконань у творі-роздумі; 
відносна стильова єдність твору; 

4 бали 
посереднє розуміння теми; 
відносно струнка побудова твору; 
рівень словникового запасу нижче від середнього; 
відносна стильова єдність твору; 

З бали 
змістова невідповідність твору формулюванню його теми;  
порушення стрункої побудови твору;  
епізодичність власних переконань у творі-роздумі 
рівень словникового запасу нижче від середнього;  
відносна стильова єдність твору; 

2 бали 
змістова невідповідність твору формулюванню його теми; 
порушення стрункої побудови твору; 
епізодичність власних переконань у творі-роздумі 
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рівень словникового запасу нижче середнього; 
1 бал 

змістова невідповідність твору формулюванню його теми; 
порушення стрункої побудови твору; 
відсутність власних переконань у творі-роздумі; 
рівень словникового запасу нижче середнього; 

0 балів 
відсутність твору 
 

Мовне оформлення 
 

Бали  Орфографічні 
помилки  

Пунктуаційні 
помилки  

Лексичні/граматичні/ 
стилістичні  

12  0  0  0  
11  1 не груба  1  0  
10  1  2  2  
9  2  3  3  
8  3  3  4  
7  4  4  5  
6  5  5  6  
5  6  6  7  
4 7 8 8 
3 8 9 9 
2 9 10 10 
1 10 10 10 

 
3) Твір повинен бути написаний охайно, при кількості балів від 12 до 7 – 

не більше 2  виправлень; при кількості балів від 7 до 3 – до 5 виправлень. 
 
IІ. Синтаксичний розбір речення (8 балів) 

2.1. Подано загальну характеристику речення, підкреслено члени 
речення, визначено частини мови – 3 бали. 

2.2. Схарактеризовано словосполучення, визначено головні й залежні 
слова – 2 бали. 

2.3. Зроблено морфемний та словотвірний аналіз – 3 бали. 
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СКЛАД ЖУРІ  
ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
2014-2015 Н.Р. 

 
Голова журі Захарова Валентина Анатоліївна, доцент 

кафедри української літератури Сумського 
державного педагогічного університету  
ім. А.С. Макаренка, кандидат педагогічних 
наук 
 

Заступник голови журі Рудь Ольга Миколаївна, кандидат 
філологічних наук, доцент кафедри 
андрагогіки та корекційної освіти Сумського 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
 

Секретар Шерстюк Любов Миколаївна, методист 
української мови і літератури Сумського 
обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти 
 

Члени журі 
1. Беспала Вікторія 

Іванівна 
– учитель української мови і літератури               

вищої категорії Великочернеччинської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
Сумської районної ради; 

2. Буряченко Світлана 
Іванівна 

 учитель української мови і літератури вищої 
категорії Сумської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 15 м. Суми, учитель-
методист; 

3. Владимирова 
Валентина 
Миколаївна 

– доцент кафедри української літератури 
Сумського державного педагогічного 
університету ім. А.С. Макаренка, кандидат 
філологічних наук; 

4. Капран Лариса 
Олександрівна 

 учитель української мови і літератури               
вищої категорії Лебединської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 
Білопільської  районної ради; 

5. Коротенко Ірина 
Василівна 

– учитель української мови і літератури               
вищої категорії Хотінської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів Сумської районної ради; 

6. Коленченко Олена 
Олександрівна 

– учитель української мови і літератури вищої 
категорії Сумської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 18 м. Суми, учитель-
методист; 
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7. Лісовенко Любов 
Григорівна 

 учитель української мови і літератури вищої  
категорії Сумської спеціалізованої школи  
І-ІІІ ступенів № 2 м. Суми, старший учитель; 

8. Рогачова Галина 
Михайлівна 

– учитель української мови і літератури вищої  
категорії Сумської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 11 м. Суми, старший 
учитель;  

9. Самодай Людмила 
Анатоліївна 

– учитель української мови і літератури вищої 
категорії Конотопської гімназії Конотопської 
міської ради; 

10. Шеденко Ніна 
Володимирівна 

 учитель української мови і літератури вищої 
категорії Берестівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Липоводолинської 
районної ради; 

11. Шепеленко Алла 
Миколаївна 

 учитель української мови і літератури вищої 
категорії Верхньосироватської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Сумської районної ради; 

12. Юхименко Валентина 
Миколаївна 

– учитель української мови і літератури вищої 
категорії Сумської спеціалізованої школи            
І-ІІІ ступенів № 9 м. Суми. 
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ЗАВДАННЯ ІІІ ЕТАПУ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
2014-2015 н.р. 

8 клас 
Українська мова 

І. Напиши повідомлення у публіцистичному стилі «Звичаї і традиції мого 
народу» (обсяг – до 2-х сторінок). Свої думки аргументуй, ілюструючи 
прикладами з художньої літератури. У роботі використай просте речення, у 
якому наявний складений іменний присудок, та речення, ускладнене 
порівняльним зворотом. Познач ці синтаксичні одиниці хвилястою лінією  

(9 балів). 
 

II. Виконай завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у 
висловленнях 

(6 балів). 
1. Випиши слова, у яких наголос падає на другий склад. 
Кидати, кишка, клеїти, колесо, колія, контрактовий, коромисло, косий, 

котрий, краду, кроїти, кропива, курятина, кухонний. 
2. До поданих слів добери слова, які відрізняються одне від одного 

звуковим складом, але означають назву одного поняття з різними відтінками в 
його значенні, або з різним стилістичним забарвленням. Запиши їх парами. 

Жартівник, багато, вагомий, дзвонити. 
3. Випиши із запропонованих слова, у яких відбувається уподібнення 

глухих звуків до парних дзвінких. 
Молотьба, футбол, якби, повсякденний, лічба, мотузка. 
Випиши словосполучення, у якому (яких) немає лексичної помилки. 

Хронометраж часу, офіційна особа, прейскурант цін, подарувати презент, 
перша прем’єра. 

Визнач рід іменників, увівши їх до складу словосполучення.  
Какаду, дріб, Чилі, Баку, леді, ранчо, біль, ЄС, ДАІ, фіаско. 
Запиши фразеологізм «як в око вліпив». Від кожної останньої букви 

продовж ряд із шести фразеологізмів. Фразеологізми, які повторюються, не 
зараховуються. 

Зразок. Впадає в око – очей не одведеш – швидкий на руку – у. ... 
 

III. Пошир одне речення дієприкметниковим, а інше – 
дієприслівниковим зворотами. Запиши ці речення (1 бал). 

І знову день згорає у призахіднім вогні... Каштан зацвів білим цвітом. .. 
 

IV. Перепиши речення, усуваючи риски, розкривши дужки і вставивши 
замість крапок відповідні літери. Розстав пропущені розділові знаки. Зроби 
синтаксичний розбір речення, указавши над кожним словом частину мови і 
відповідно підкресливши члени речення, та самостійно обраного 
словосполучення. Охарактеризуй речення (4 бали). 

 

Над містечком і/й річкою (м/М)едянкою то сідаючи на голе гіл..я 
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крислатих верб то (с/з)німаючис(ь/я) з/із/зі них бе(с/з)зпорадно наче щось 
шукаючи з галасом кружляло гайворон..я. 

 

Усього – 20 балів. 
 

Українська література 
 

І. Напиши роздум (обсяг – до 3-х сторінок) на тему «Наскрізна ідея 
патріотизму «Слова про похід Ігорів» (12 балів). 

 

II. Виконай завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у 
висловленнях (3 бали). 

 

1. Із якого твору рядки «Зовуть мене розбійником. /Кажуть – 
розбиваю. /Ще ж нікого я не вбив. /Бо й сам душу маю»? Назви тему твору. 

2. За поданою характеристикою назви персонажів. 
– «Дай мені братів любити і для них життя віддати! Дай мені ще 

раз поглянуть на свій любий, рідний край!». 
– «Скрізь гуляю, скрізь буяю, /Мов той вітер дзвінкий в полі; /Сам я 

вільний і ніколи /Не зламав чужої волі».   
– «Не лайте.мене,/Не заклинайте мене!. ../Буду до кам’яної 

темниці/Прибувати, отирати,/Вас, бідних невільників,/Та з кам’яної темниці 
випускати». 

3. Назви вид мистецтва, що відтворює життя у словесних художніх 
образах? Перелічи 7-8 відомих тобі художніх засобів цього виду мистецтва. 

 

III. Напиши відгук (обсяг – не менше 1-ї сторінки) на твір «Любіть 
Україну!» Володимира Сосюри. Прокоментуй його жанрову своєрідність, 
ідейно-художні особливості, порушені у ньому морально-етичні проблеми  
(5 балів). 

 

Усього – 20 балів. 
 

9 клас  
Українська мова 

І. Напиши твір-роздум «У слові розкривається душа» (обсяг – до 2-х 
сторінок) за поданим початком, використавши в структурі тексту два 
складнопідрядні речення з кількома підрядними (з неоднорідною і послідовною 
підрядністю). Познач ці конструкції хвилястою лінією (9 балів). 

У вихованні молодого покоління постає важливе завдання: прищепити 
любов до рідної мови, щоб рідне слово жило, трепетало, грало всіма барвами й 
відтінками в душі молодої людини, щоб слово рідної мови говорило їй про 
віковічні багатства народу, про красу рідної землі, про народні ідеали й 
прагнення. .. 

 

II. Виконай завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у 
висловленнях (6 балів). 

1. Запиши подані іменники у родовому відмінку однини. 
Лондон, барвінок, ясен. 
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2. Затранскрибуй подані слова. 
Шістсот, піддашшя, несіть, на доріжці. 
3. Постав наголос у запропонованих словах. 
Квартал, принести, ознака, порядковий, товпитися, простий. 
4. Запиши форми родового, давального і орудного відмінків 

числівника 596. 
5. Від іменників утвори прикметники за допомогою суфіксів  -ов-  

або -ев-. 
Кварц – …; парча – …;  замша – … 
6. Утвори і запиши форму родового відмінка множини 

запропонованих іменників. 
Дно, брелок, бюлетень, плаття, підошва. 
 

ІІІ. Склади і запиши два речення зі словами згори і з гори так, щоб в 
одному випадку речення було простим, двоскладним і ускладненим 
дієприслівниковим зворотом, а в іншому – складносурядним (1 бал). 

 

ІV. Перепиши речення, усуваючи риски, розкривши дужки і вставивши 
замість крапок відповідні літери. Розстав розділові знаки. Виконай повний 
синтаксичний розбір речення (підкресли члени речення, дай загальну 
характеристику цілого речення і його компонентів як формально простих 
речень; схарактеризуй члени речення, засоби їх вираження) та розбір 
самостійно вибраного поширеного словосполучення. Накресль схему (схеми) 
речення (4 бали). 

Не/ле..ко м..ні зараз коли стою у/в посмутнілому лісі й/і (в/у)дихаю у/в 
себе запахи ос..ні хоч й/і золота вона ще коли земля поч..инає наливатис(ь/я) 
холодом і/й коли прокинувшис(ь/я) (в/у)ранці раптово чуєш в/у небі пташиний 
крик. 

Усього – 20 балів. 
 

Українська література 
 

І. Напиши роздум (обсяг – до 3-х сторінок) за вивченими творами усної 
народної творчості на тему «Весільні звичаї, обряди та пісні, що творилися 
народом протягом багатовікової історії, – усе це важливий складник народної 
культури (М. Шубравська)» (12 балів). 

 

II. Виконай завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у 
висловленнях (3 бали). 

 

1. Згадай і запиши визначальні риси бароко. 
2. Про кого говорить Богдан Хмельницький у творі «Історія русів»: 

«Вручається він під охорону Божу і вашу опіку, і анафемі віддаю того, хто 
зведе його з путі правдивої і сотворить притчею во язицих і посміховищем у 
людях! Віддаю й самого його, якщо він піде дорогою незгідливою і віддалиться 
от правоти, честі і християнських чеснот... А вас прошу і закликаю скріпляти 
його добрими порадами і постійною мужністю, яка всьому племені 
слов’янському є споконвіку властива і спадкова»? 
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3. Яка роль в історії України відводиться «Повісті минулих літ»? 
 

III. Напиши відгук (обсяг – не менше 1-ї сторінки) на твір нової 
української літератури – «Наталка Полтавка» І.Котляревського. Прокоментуй 
жанрову своєрідність твору, ідейно-художні особливості, порушені морально-
етичні проблеми (5 балів). 

 

Усього – 20 балів. 
 

Українська мова 
 

I. Поміркуй над словами «Краще помилитися по совісті, аніж 
виявитися правим всупереч їй!..». Напиши твір (обсяг – до 3-х сторінок), 
використавши приклади з художньої літератури та історичні факти (10 балів). 

 

II. Склади і запиши речення, розкривши омонімічне значення 
запропонованих слів. 

Захід, моторний, критичний, порода, начистити. 
Випиши з одного з речень поширене словосполучення і зроби його 

синтаксичний розбір, зазначивши морфологічні ознаки частин мови (2 бали). 
 

III. Перепиши речення, усуваючи риски, розкривши дужки і вставивши 
замість крапок (за потреби) відповідні літери та знаки. Розстав розділові знаки. 
Виконай повний синтаксичний розбір складного речення (підкресли члени 
речення, дай загальну характеристику цілого речення і його компонентів як 
формально простих речень; схарактеризуй члени речення, засоби їх 
вираження). Накресліть схему (схеми) складного речення (5,5 бала). 

Мат..рин..с..кий погляд був ніби (с/з)повн..ний якоїсь цілющос..ті він 
проникавс(ь/я) тим здоров..ям що передавалос(я/ь) на відстань 
передавалос(я/ь) тобі й/і ти відчував що ду..чаєш твої сумніви чи вага..я 
під(в/у)падают.. 

 

IV. Розв’яжи тестові завдання (2,5 бала). 
1. Укажи фразеологізм, до якого неправильно підібрано слово-синонім. 

А Задирати носа – зазнаватися.  Б Хоч в око стрельни – темно. 
В Горобцям дулі давати – поспішати.  Г Як п’яте колесо до воза – 

зайвий. 
2. Укажи рядок, у кожному зі слів якого спрощення приголосних 

відбулося на письмі. 
А. Тиж...невий, проїз...ний, контрас...ний, мес...ник. 
Б. Чес...ний, сер...це, очис...ний, словес...ний. 
В. Виїз...ний, хворос...няк, плюс...нути, гіган...ський. 
Г. Ус...ний, сові...ний, форпос...ний, кіс...лявий. 

3. Укажи рядок, у словах якого є помилка при творенні ступенів 
порівняння прикметників. 

А. Найдрібніший, якнайкоротший, найменш потрібний. 
Б. Найбільш урожайний, найлегший, більш швидкий. 
В. Найбільш складний, найвибагливіший, більш триваліший. 
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Г. Якнайшвидший, найважливіший, найбільш популярний. 
4. Укажи речення, у якому обставина виражена інфінітивом. 

А. Обрій почала огортати все густіша й густіша темрява. 
Б. І, наче на її очах, узявся рости горох. 
В. І зараз же довелося жінці порати подвір’я. 
Г. Жайворонки сідали відпочити па спинах лелек. 

5. Укажи речення, у якому правильно розставлено розділові знаки. 
А. І, може, ти, відбігши від повсякденних клопотів, розгорнеш 

книжку і почнеш читати.  
Б. Може ж, трапитися так, що Батий зламає собі карк? 
В. Чи скорий хід спирав нам дух у грудях, чи може, вітер розносив 

по полю від уст відірвані, украдені слова? 
Г. Може й, та сосна була нащадком тих реліктових велетів, на 

яких виводили пташенят страхітливі птеродактилі? 
 

Усього – 20 балів. 
 

Українська література 
 

І. Напиши роздум (обсяг – до 3-х сторінок) на тему «Характер людини 
творить її долю» (за романом Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть 
воли, як ясла повні?»). 

Пам’ятай, що творча робота повинна містити тезу; 2-3 переконливі 
аргументи, підкріплені прикладами (цитатами) з української літератури, 
історичними фактами чи випадками з життя; висновок (10 балів). 

 

II. Виконай завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у 
висловленнях (5 балів). 

1. Назви періоди розвитку української літератури. До якого періоду 
належить творчість Бориса Грінченка та Івана Франка? 

2. Назви роман, про який сказано, що він – справді народний, як би його 
не поціновували критики різних мистецьких уподобань. Він стоїть у тому ж 
ряду, що й «Микола Джеря» чи «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького, але це 
вже не просто пісня про наше гірке безталання, а велична симфонія. 

3. На честь кого вибрав собі псевдонім І. Карпенко-Карий? 
4. «З певністю можна стверджувати, що сама Божа милість, сама 

Божа благодать дарувала Україні цього прозаїка, як-то, незадовго перед тим, 
знову ж таки за Божим промислом, явлено було їй геніального Тараса 
Шевченка. І то, може, символічно, що географічні, родові точки, де в 
середоточчі  української землі, яка дихає трипільською пракультурою, сталися 
ці два виверження українського духу, розташовані майже поряд: від Стеблева 
до рідного села Т.Шевченка... лише якихось 20 верств». Про кого писав 
професор А. Погрібний? 

5. Наскільки правильним є твердження, що на дійсних фактах із життя 
сім’ї Тобілевичів створено п’єсу «Мартин Боруля»? 

6. Упізнайте художній твір за окремими фактами, короткими цитатами, 
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героями... 
– 1654рік, отець Василь, «Орлине гніздо». .. 
– Западинці, проскурниця, «проше вас»... 

7. Визнач спосіб римування у рядках: 
Так, ти богиня! Мати, райська роже, Бач, я, що в небесах не міг найти 
О глянь на мене з свої висоти! Богів, перед тобою клонюсь тоже. 

8. Назви відмінні риси понять «новела» та «оповідання». Які художні 
засоби наявні у реченні, узятому з новели «Сойчине крило» І.Франка? 

«Як добрий режисер я брала до помочі все, що було під рукою: сонце й 
ліс, пурпури сходу, чар полудня і меланхолію вечора. Оповідання батька і шум 
лісу. Рев бурі і тихі шепти дружньої розмови». 

9. Установи послідовність подій, описаних у романі «Хіба ревуть воли, як 
ясла повні?» братів Рудченків. 

А У Чіпки незаконно відбирають землю.  
Б Зустріч Чіпки з «польовою царівною». 
В Чіпка стає господарем й одружується з Галею.  
Г Чіпка балотується до земської управи. 
10. Який твір Івана Франка має неоромантичне звучання? 
 

III. На основі особливостей художнього стилю запропонованого уривка 
заповни «паспорт» твору (5 балів). 

Гей, якби я була знала в тій хвилі те, про що дізналася троха пізніше! 
Гей, якби я була знала! 

Хіба ж ти не знаєш, що цвіт – се кокетерія ростини, що всі оті рожі, 
геліотропи, хризантеми та туберози те тілько й роблять, що кокетують, 
грають ролю, б’ють на ефект – а все в одній цілі. Ти знаєш у якій. Вони 
дразнять наш зір своїми пишними кольорами, лоскочуть наш дотик 
незрівняною ніжністю своїх листочків та чашечок, бентежать наш нюх 
різнорідністю та розкішними комбінаціями запахів, яких наша мова не в силі 
назвати, а наша наука укласифікувати. Але їм іще сього мало. Вони не 
задоволяються нашими змислами, заходять у нашу душу, глибоко торкають 
наше естетичне почуття нечуваним багатством та різнородністю рисунка, 
грацією своєї цілості, принадністю та таємничістю своїх рухів. Адже 
геліотроп повертає свою головку за сонцем! Адже інші цвіти соромливо 
стуляють свої чашки вдень, щоб сонце не виссало з них пахощів, розхиляють їх 
аж вечором. Вдумайся в їх психологію,. .. , і докори їм, вони грають ролю, що 
кокетують, що виставляють себе в фальшивій красоті. Хіба ж вони можуть 
інакше? 

 

1. Автор. 2. Назва твору. 3. Літературний рід. 4. Жанр. 5. Епіграф або 
присвята (якщо є). 6. Тема. 7. Головні ідеї. 8. Дійові особи. 9. Сюжет.  
10. Стильова манера. 

 

Усього – 20 балів. 
 

 



 
 

 
 

 

20 

11 клас  
Українська мова 

 
І. Поміркуй над словами «Людина, яка гідна поваги. ..». Напиши твір 

(обсяг – до 3-х сторінок), використавши приклади з художньої літератури та 
історичні факти (10 балів). 

 
ІІ. Виправ, за потреби, помилки в реченнях і запиши їх. Випиши з 

останнього речення поширене словосполучення і виконай його синтаксичний 
розбір (2 бали). 

Швидше, више, сильніше. Поспішай по вільно! Багато вина пити – не 
довго жити. Якщо напам’ять свою не покладаєсся, то краще запиши. Дані 
вивчено уже на пам’ять. Пасажир сів востаннє купе. 

 
III. Перепиши речення, усуваючи риски, розкривши дужки і вставивши 

(за потреби) замість крапок відповідні літери. Розстав розділові знаки. Виконай 
повний синтаксичний розбір складного речення (підкресли члени речення, дай 
загальну характеристику цілого речення і його компонентів як формально 
простих речень; схарактеризуй члени речення, засоби їх вираження). 

Накресль схему (схеми) складного речення (5,5 бала). 
І/й хоч було багато с..вітла обли..я в/у людей що стояли на/в/коло 

зробилис(ь/я) (з/с)збляклі й не/вираз..ні (в/у)сі вони не/красу с..віту ві..чували а 
напруж..но стежили чим закінча..я переговори. 

 
IV. Розв’яжи тестові завдання (2,5 бала). 
1. У якому рядку всі слова треба писати через дефіс? 
А Всесвітньо/історичний, гірко/солоний, пів/Сонця, 

електронно/обчислювальний. 
Б Яскраво/червоний, північно/кримський, народно/господарський, 

природничо/науковий. 
В Громадсько/політичний, австрійсько/чеський, вічно/зелений, 

військово/морський. 
Г Червоно/зелений, військово/зобов’язаний, кисло/солоний, 

вокально/інструментальний. 
Д Медико/генетичний, документально/художній, 

промислово/торговельний, всесвітньо/відомий. 
2. У якому реченні підкреслене слово з часткою не треба писати разом? 
А І життя не/стоїть, а йде з гострим сміхом і гострим плачем. 
Б Перегоріла, перетліла ватра, і ворушити спогадів не/варто. 
В Не/спитавши броду, не лізь прожогом у воду. 
Г Довіряю скрипці, яка знає ще ніким не/мовлені слова. 
Д Даруй же людям слово не/вмируще і не жалій ні світла, ні тепла. 
3. У якому рядку між частинами безсполучникового складного речення 

слід поставити тире? Розділові знаки пропущено. 
А Відбились зорі у воді летять до хмар тумани. 
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Б Життя росте лишень з любові лише краса людей навчає жить. 
В Дощ пройшов хазяйським кроком сад в росі купається. 
Г Дуже дивний пейзаж: косяками ідуть таланти. 
Д Степ половецький половіє трава аж срібна від роси. 
4. У якому рядку фразеологічні звороти є синонімічними? 
А Попасти на слизьке – накрити мокрим рядном. 
Б Бентежити кров – не чути землі під собою.  
В На живу нитку – білими нитками шитий. 
Г І води не замутить  – хоч у вухо бгай.  
Д Закрутити веремію  – укрутити хвоста 
5. У якому реченні допущено граматичну помилку? 
А День був гарячий, сонце сипало полум’ям з високого неба. 
Б На синьому небі плив здоровий корабель, розпустивши всі свої білі 

паруса. 
В У море впало кілька здорових, важких крапель дощу, а за ним разом 

знагла загув страшний вітер. 
Г Море застогнало й загуло, як сосновий бір під час бурі. 
 

Усього – 20 балів. 
 

Українська література 
 

І. Напиши роздум (обсяг – до 3-х сторінок) на тему «Новела про добро і 
зло в житті та душі – «Я (Романтика)» Миколи Хвильового». Пам’ятай, що 
творча робота повинна містити тезу; 2-3 переконливі аргументи, підкріплені 
прикладами (цитатами) з української літератури, історичними фактами чи 
випадками з життя; висновок (10 балів). 

 

II. Виконай завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у 
висловленнях (5 балів). 

1. Одним із гасел Миколи Хвильового в літературній дискусії 1925 –  
1928 років було. .. 

2. Творам якого українського письменника 1920-х років властиві 
урбаністичні мотиви, змістова новизна, деструкція класичної форми? 

3. Який художній засіб використала Леся Українка у запропонованих 
рядках? 

Я на вбогім сумнім перелозі Буду сіять квітки на морозі, 
Буду сіять барвисті квітки, Буду лить на них сльози гіркі 

А Персоніфікацію.   
Б Порівняння.  
В Літоту.  
Г Анафору.   
Д Алітерацію. 

4. Якої проблеми не порушено в новелі «Подвійне коло» Ю. Яновського? 
А Вірності в коханні.  
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Б Міжособистісних стосунків. 
В Фанатичного служіння революції.  
Г Розпаду родини заради служіння ідеї. 
Д Застереження братовбивчої війни. 

5. Павло Губенко – це справжні ім’я й прізвище. .. 
А Григорія Косинки. Б Миколи Хвильового.  
В Остапа Вишні. Г Василя Барки.  
Д Івана Багряного. 

6. Яка проблем є провідною у новелі «Я (Романтика)» М. Хвильового? 
А  Недотримання народних традицій.  
Б Створення нової ідеології. 
В  Міжособистісних взаємин. 
Г Гуманності й фанатизму. 
Д  Братовбивства. 

7. Що таке міфологізм? З творчістю якого українського письменника 
пов’язане це явище? 

8. Які особливості ліричного героя твору «Ніч... а човен – як срібний 
птах!..» Є. Плужника? 

9. Назви основні штрихи сценічної історії твору «Мина Мазайло» Миколи 
Куліша. 

10. Упізнай художній твір за цитатою (про нього або з нього); запиши 
його назву. 

– «Культурних сил нам треба, от що... – йому приємно було, що він 
тільки тимчасово, на три роки, покинув свої стріхи, щоб вернутися потім при 
повній зброї на боротьбу і з самогоном, і з крадіжками, і з недіяльністю 
місцевої влади». .. 

– «Чорне море хмар на небі глядить понуро на сіре море хмар над 
землею. А всередині між двома морями йдуть тіні по срібно-білому хребті гір. 
Вони наче висять між небом і землею. Між життям і смертю». .. 

– «Ніхто твоїх не заперечить прав. Так, перший світ осяв твої 
висоти, до тебе тислись войовничі готи, і Данпарштадт із пущі виглядав». .. 

 

III. На основі особливостей художнього стилю запропонованого уривка 
заповни «паспорт» твору (5 балів). 

І з’явіть ви собі, як я зразу обшукав.,. Не читаючи газети, одшукав. 
Якось зразу вийшло, і знаєте через що? Серце!... Кажуть, пишуть – серце 
орган, що гонить кров, орган кровогону. Нічого подібного! Серце – це орган, що 
перш за все передчуває і вгадує. Ще за газету не взявся, а воно вже тьох – є 
публікація! Ще не взявся читати..., як ти, моє ненаглядне, любе серце, вже 
тьохнуло: дивися на останній сторінці знизу!... Спасибі! Спасибі за віщування! 
Спасибі!... 

1. Автор. 2. Назва твору. 3. Літературний рід. 4. Жанр. 5. Епіграф або 
присвята (якщо є). 6. Тема. 7. Головні ідеї. 8. Дійові особи. 9. Сюжет.  
10. Стильова манера. 

Усього – 20 балів. 
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ЗВІТ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ III ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ 

ОЛІМПІАДИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
У 2014-2015 Н.Р. 

 
1. Відомості про учасників олімпіад:    Сумська область 

 

Кількість учасників олімпіади за етапами 

Кількість 
переможців  

ІІІ етапу  
за ступенями 

дипломів 

Кількість 
навчальних 

закладів, учні 
яких брали 

участь  
в І етапі 

олімпіади 
І ІІ ІІІ 
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х І ІІ ІІІ 

106 262 52 7 917 1022 426 132 159 75 - - - - - - 

111 272 53 8 913 1048 421 124 162 74 4 8 14 1 3 9 

111 269 53 9 836 1076 396 123 150 79 7 7 11 1 3 8 

107 166 48 10 650 620 316 106 112 78 6 6 16 1 4 9 

107 172 51 11 684 653 355 107 109 75 4 4 11 1 3 9 

 
 Разом 4000 4419 1914 592 692 381 27 25 52 4 13 35 

 
 

Директор Департаменту освіти і науки,  
голова оргкомітету олімпіади      О. І. Попова 
 
Голова журі олімпіади       В.А. Захарова 

 
02.03.2015 року 
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Аналітичний звіт 
про проведення ІІ та ІІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з української мови і літератури  
(2014-2015 навчальний рік) 

 
 У першому та другому етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

української мови та літератури були задіяні учні 7-11 класів. У ІІ етапі 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури взяли 
участь 1665 учні, з них 592 – з міських ЗОШ, 692 – сільських, 381 – зі 
спеціалізованих навчальних закладів. 

ІІІ етап олімпіади відбувся 05-06 лютого 2015 року. У ньому взяли участь 
104 учнів 8-11 класів (згідно з рейтингом команд – 111 учнів) з районів та міст 
області, які вибороли 52 дипломи І, ІІ, ІІІ ступеня.  

У розрізі класів кількість учасників ІІІ етапу виглядає так: 
8 клас – 26 учнів; 
9 клас – 24 учні; 
10 клас – 28 учнів; 
11 клас – 26 учнів. 

Серед переможців обласної олімпіади: 
52 учні (50 %) ліцеїв, гімназій, спеціалізованих навчальних закладів ; 
27 учнів (26%) міських ЗНЗ; 
25 учнів (24%) сільських навчальних закладів.  
Найчисельнішими були команди з  м. Суми (8 осіб), м. Шостка, 

Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою 
«Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка  (по 6 осіб), м. Глухів, Конотоп, 
Охтирка, Ромни (по 5 осіб). 

Найкращий результат показали учні загальноосвітніх навчальних закладів 
м. Суми (8 учасників – 8 переможців), Сумського району (4 учасники – 4 
переможці), м. Лебедин (3 учасники – 3 переможці), Краснопільського району 
(2 учасники – 2 переможці), Сумської обласної гімназії-інтернату для 
талановитих та творчо обдарованих дітей Сумської обласної ради (2 учасники – 
2 переможці) 

Висока результативність участі у змаганнях учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів Конотопського, Кролевецького, Недригайлівського, 
Охтирського, Шосткинського районів, м. Глухів, Конотоп, Ромни, Шостка. 

Не мають переможців команди Великописарівського, Глухівського, 
Лебединського, Роменського, Середино-Будського, Ямпільського районів, 
Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою 
«Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка, ДПТНЗ.  

Найнижчі результати третій рік поспіль  показали учні Лебединського 
району. 

Значно знизили результативність команда Державного ліцею-інтернату з 
посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус»  
імені І.Г. Харитоненка.  
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 Дані результати свідчать про відсутність: 
- системи роботи з обдарованими учнями,  
- глибокого аналізу результатів попередніх олімпіад, конкурсів,  
- низьку результативність роботи вчителів у профільних філологічних 

класах. 
 

Аналіз олімпіадних завдань 
Олімпіадні завдання, запропоновані учням орієнтовані на лінгвістичну 

компетентність учнів, їхній інтелектуальний потенціал, неординарність та 
креативність мислення. 

Школярі працювали над олімпіадними завданнями чотири години. 
Завдання з української мови були вибудувані у звичному форматі: традиційно 
перше завдання – творча робота, обов’язкове речення для синтаксичного 
розбору, тестові завдання, редагування словосполучень, речень, завдання 
дослідницького характеру тощо. Особлива увага зверталася на орфографічну та 
пунктуаційну грамотність учасників ІІІ етапу олімпіади.  

До завдань з літератури було введено: твір, відгук на літературний твір, 
запитання з теорії літератури; паспорт прозового твору, творчі завдання. 

 Восьмикласники переважно впорались із запропонованими 
завданнями. У деяких роботах спостерігалися такі недоліки: 

- низький рівень творчого мислення учнів; 
- відсутність посилань на текст «Слова про похід Ігорів»; 
- учні не продемонстрували здатність творчо сприймати прочитане, а 

вдавалися до переказування сюжету. 
Під час виконання ІІІ завдання з літератури (відгук на твір) деякі учні не 

дотримувалися жанру, що свідчить про недостатній рівень знань та вмінь з 
теорії літератури. 

Деякі учні 9-х, 10-х класів не розрахували час, адже вони повинні були за 
4 години написати два твори-роздуми (на написання твору-роздуму відводиться 
90 хв) та відгук.  

Під час виконання олімпіадних завдань учні 10-11 класів в основному з 
завданнями справилися, але були й деякі труднощі: 

- помилки у визначенні частин складних речень; 
- труднощі у побудові схем речень; 
- пояснення омонімічного значення слів; 
- визначення виду присудка. 

Традиційними лідерами олімпіад є вихованці вчителів української мови 
та літератури області: 

 
Журавель Людмила 
Василівна 

Конотопська гімназія  
Контопської міської ради 

Тарабан Ніна  
Павлівна 

Кролевецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 
ім. М.О.Лукаша Кролевецької районної ради 

Озерна Зінаїда  
Семенівна 

Лебединська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 
Лебединської міської ради  
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Боженко Віра  
Вікторівна 

Буринська загальноосвітня школа школа І-ІІІ ступенів 
№ 1 Буринської міської ради  

Беспала Вікторія  
Іванівна 

Великочернеччинська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів Сумської  районної ради 

Ващенко Ольга  
Павлівна 

Путивльська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 
ім. Радіка Руднєва Путивльської районної ради 

Рогова Наталія 
Володимирівна 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10  
ім. Героя Радянського Союзу О.Бутка м. Суми 

Прошак Валентина 
Павлівна 

Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та 
творчо обдарованих дітей 

 
 По два переможці ІІІ етапу підготували вчителі: 

– Прошак Валентина Павлівна, учитель Сумської обласної гімназії-
інтернату для талановитих та творчо обдарованих дітей; 

– Беспала Вікторія Іванівна, учитель Великочернеччинської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Сумської районної ради; 

– Назаренко Людмила Григорівна, учитель Сумської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 7 м. Суми; 

– Тарабан Ніна Павлівна, учитель Кролевецької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 2 імені М.О. Лукаша. 

–  
Рекомендації щодо підвищення якості підготовки учнів до олімпіади 

керівникам Р(М)МО: 
1. Виявити філологічно обдарованих дітей, спланувати та проводити роботу 

з ними, ураховуючи нахили, здібності. Особливу увагу слід приділити 
роботі з тими дітьми, які вже мають певні досягнення у Всеукраїнській 
учнівській олімпіаді з української мови та літератури й різноманітних 
конкурсах з української мови та літератури, – цілеспрямовано готувати їх 
до участі у відповідних змаганнях. 

2. Організувати обмін досвідом на районному (міському) рівні з питань 
роботи з філологічно обдарованими учнями.  

3. Налагодити співпрацю (якщо є можливість) з науковими співробітниками 
вищих навчальних закладів.  

4. До складу журі ІІ (районного) етапу олімпіади включати 
найдосвідченіших фахівців, які б змогли об’єктивно підходити до 
визначення переможців, а відповідно якісніше формувати учнівські 
команди для участі у ІІІ (обласному) етапі. 
Учителям у роботі з учнями більшу увагу слід приділяти  вивченню 

синтаксису простого речення, питанням культури мовлення; теорії літератури; 
написанню жанрових творів, роботою над герменевтикою тексту, над 
формуванням в учнів аксіологічної компетентності, зокрема вміння робити 
оцінні судження, висновки.  
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СПИСОК УЧНІВ-ПЕРЕМОЖЦІВ III ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ  

У 2014-2015 Н.Р. 
 

№ 
з/п ПІБ Клас Дата 

народження Назва навчального закладу 
Кіль-
кість 
балів 

1. Супрун Юлія 
Олександрівна 

8 02.08. 
2001 

Сумська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 10  імені Героя 
Радянського Союзу О.Бутка  
м. Суми Сумської області 

31,5 

2. Марченко 
Валерія 
Андріївна 

8 12.03. 
2001 

Великочернеччинська 
спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів Сумської районної 
ради Сумської області 

27,5 

3. Дробітько Дарія 
Андріївна 

8 23.12. 
2000 

Тростянецька спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 3 
Тростянецької районної ради 
Сумської області 

27,5 

4. Мацькович Софія 
Петрівна 

8 24.03. 
2000 

Сумська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 7 м. Суми 
Сумської області 

26,5 

5. Шарамко Софія 
Вадимівна 

8 28.04. 
2001 

Шосткинська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 1 
Шосткинської міської ради 
Сумської області 

25,5 

6. Штирбу 
Катерина 
Іванівна 

8 18.05. 
2001 

Роменська спеціалізована 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 2 імені акад. 
А.Ф.Йоффе Роменської міської 
ради Сумської області 

23,5 

7. Сапун Анастасія 
Володимирівна 

8 18.08. 
2001 

Глухівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів  
імені  М.І. Жужоми Сумської 
обласної ради 

23,5 

8. Бруньова Зоя 
Олександрівна 

8 04.07. 
2001 

Лебединська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 1 
Лебединської міської ради 
Сумської області 

23,5 

9. Долиняк 
Владислав 
Вікторович 

8 14.03. 
2001 

Клишківський навчально-
виховний комплекс: 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад Шосткинської 
районної ради Сумської області 

23 

10. Стеценко Ілана 
Віталіївна 

8 27.01. 
2001 

Шосткинська гімназія 
Шосткинської міської ради 
Сумської області 

23 
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11. Романюк Анна 
Євгеніївна 

8 07.08. 
2001 

Конотопська гімназія 
Конотопської міської ради 
Сумської області 

22 

12. Шеденко 
Зореслава 
Олексіївна 

8 15.09. 
2001 

Берестівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
Липоводолинської районної ради 
Сумської області 

21 

13. Горбатенко 
Вікторія 
Сергіївна 

8 06.02. 
2001 

Чупахівська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів Охтирської 
районної ради Сумської області 

21 

14. Дробниця Марія 
Вікторівна 

9 16.12. 
1999 

Кролевецька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 2 імені 
М.Лукаша Кролевецької 
районної ради Сумської області 

31 

15. Бричка Неля 
Сергіївна 

9 17.10. 
1999 

Сумська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 7 м. Суми 
Сумської області 

30,6 

16. Артюхова Тетяна 
Володимирівна 

9 26.01. 
2000 

Комишанська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
Недригайлівської районної ради 
Сумської області 

30,1 

17. Барабаш Крістіна 
Ігорівна 

9 04.04. 
2000 

Салтиківський навчально-
виховний комплекс: 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад Конотопської 
районної ради Сумської області 

29,5 

18. Катюжинська 
Анастасія 
Олександрівна 

9 16.11. 
1999 

Глухівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 6 
Глухівської міської ради 
Сумської області 

27 

19. Лєоньков Гліб 
Андрійович 

9 12.09. 
2000 

Путивльська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 1 імені 
Радіка Руднєва Путивльської 
районної ради Сумської області 

26,8 

20. Демиденко 
Євгенія 
Вікторівна 

9 06.01. 
2000 

Сумська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми 
Сумської області 

26,55 

21. Осипенко Анна 
Юріївна 

9 11.11. 
1999 

Шосткинська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 1 
Шосткинської міської ради 
Сумської області 

24,95 

22. Пірог Валерія 
Олексіївна 

9 16.08. 
1999 

Лебединська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 7 
Лебединської міської ради 
Сумської області 
 
 

24,6 
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23. Ткаченко Олена 
Миколаївна 

9 15.07. 
2000 

Великочернеччинська 
спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів Сумської районної 
ради Сумської області 

24 

24. Мусієнко 
Владислав 
Андрійович 

9 06.07. 
1999.  

Воронізька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів імені 
П.О.Куліша Шосткинської 
районної ради Сумської області 

23 

25. Кохан Катерина 
Владіславівна 

9 24.03. 
2000 

Буринська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 1 Буринської 
міської ради Сумської області 

22,55 

26. Загородня 
Дарина 
Олександрівна 

10 04.02. 
1999 

Сумська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 7 м. Суми 
Сумської області 

32,75 

27. Лесняк Дарія-
Анастасія 
Олегівна 

10 17.02. 
1999 

Сумська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 10 імені Героя 
Радянського Союзу О. Бутка  
м. Суми Сумської області 

31,5 

28. Хачатар’ян 
КарінаАзатівна 

10 15.08. 
1999 

Великочернеччинська 
спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів Сумської районної 
ради Сумської області 

29,5 

29. Чавлешвілі Нікіта 
Шавлович 

10 12.10. 
1998 

Глухівська загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів 
імені М.І.Жужоми Сумської 
обласної ради 

28,5 

30. Снагощенко 
Ольга Олегівна 

10 13.09. 
1999 

Лебединська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 3 
Лебединської міської ради 
Сумської області 

28,25 

31. Сергієнко 
Єлизавета 
Сергіївна 

10 07.11. 
1997 

Конотопська гімназія 
Конотопської міської ради 
Сумської області 

26,5 

32. Колодяжна 
Валерія 
Володимирівна 

10 20.12. 
1998 

Охтирська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 3 
Охтирської міської ради 
Сумської області 

26,4 

33. Гудиліна 
Катерина 
Геннадіївна 

10 12.07. 
1998 

Шосткинська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 1 
Шосткинської міської ради 
Сумської області 

25,5 

34. Цегельник Олена 
Сергіївна 

10 27.05. 
1999 

Білопільська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів  № 1 
Білопільської районної ради 
Сумської області 

24,65 
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35. Горбатенко Ірина 
Сергіївна 

10 16.05. 
1999 

Чупахівська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів Охтирської 
районної ради Сумської області 

23,95 

36. Бурнос Тетяна 
Віталіївна 

10 10.11. 
1998 

Глухівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 3 
Глухівської міської ради 
Сумської області 

23,6 

37. Курило Ігор 
Анатолійович 

10 22.10. 
1999 

Курманівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
Недригайлівської районної ради 
Сумської області 

22,9 

38. Сумцова 
Анастасія 
Олексіївна 

10 11.09. 
1999 

Сумська обласна гімназія-
інтернат для талановитих та 
творчо обдарованих дітей 
Сумської обласної ради 

21,95 

39. Галеженко 
Валерія 
Геннадіївна 

10 18.01. 
1999 

Краснопільська гімназія 
Краснопільської районної ради 
Сумської області 

21,8 

40. Сурган Ярослава 
Олегівна 

11 07.02. 
1998 

Сумська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 7 м. Суми 
Сумської області 

37,4 

41. Москаленко 
Віталія 
Миколаївна 

11 27.01. 
1998 

Сумська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 20 м. Суми 
Сумської області 

33,85 

42. Горбатенко 
Катерина 
Олексіївна 

11 05.05. 
1998 

Великочернеччинська 
спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів Сумської районної 
ради Сумської області 

33,5 

43. Давидовська 
Анастасія 
Леонідівна 

11 30.06. 
1998 

Сумська обласна гімназія-
інтернат для талановитих та 
творчо обдарованих дітей 
Сумської обласної ради 

32,8 

44. Поправко Валерія 
Валеріївна 

11 20.07. 
1998 

Шосткинський навчально-
виховний комплекс: 
спеціалізована школа  
І-ІІ ступенів – ліцей 
Шосткинської міської ради 
Сумської області 

27,5 

45. Орел Любов 
Ігорівна 

11 04.06. 
1997 

Роменська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 7 Роменської 
міської ради Сумської області 
 

27,25 

46. Рожкова Марина 
Сергіївна 

11 31.10. 
1997 

Ряснянський навчально-виховний 
комплекс Краснопільської 
районної ради Сумської області 
 
 

24,75 
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47. Гончаренко Юлія 
Юріївна 

11 09.03. 
1998 

Кролевецька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 2 імені 
М.Лукаша Кролевецької 
районної ради Сумської області 

24,75 

48. Коваленко Ольга 
Олександрівна 

11 11.01. 
1998 

Конотопська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 7 імені 
Григорія Гуляницького 
Конотопської міської ради 
Сумської області 

24,75 

49. Завадко Альона 
Олексіївна 

11 19.07. 
1997 

Тулущанський навчально-
виховний комплекс: 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад Конотопської 
районної ради Сумської області 

24,7 

50. Коцур Катерина 
Миколаївна 

11 06.12. 
1997 

Роменська спеціалізована 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 1 імені  
П.І.Калнишевського Роменської 
міської ради Сумської області 

23,9 

51. Погуляй Юлія 
Ігорівна 

11 21.09. 
1998 

Охтирська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 8 
Охтирської міської ради 
Сумської області 

23,25 

52. Хоменко 
Владислава 
Олегівна 

11 28.05. 
1998 

Тростянецька спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 3 
Тростянецької районної ради 
Сумської області 

22,95 
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СПИСОК 
УЧИТЕЛІВ, ЩО ПІДГОТУВАЛИ ПЕРЕМОЖЦІВ ІІІ ЕТАПУ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
ТА ЛІТЕРАТУРИ  

 
1. Тарабан Ніна  

Павлівна 
Кролевецька загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 2 ім. М.О.Лукаша 
Кролевецької районної ради 

2. Ващенко Ольга  
Павлівна 

Путивльська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 1 Путивльської районної ради 

3. Гула Інна  
Вікторівна 

Краснопільська гімназія Краснопільської  
районної ради 

4. Прошак Валентина 
Павлівна 

Сумська обласна гімназія для талановитих та 
творчо обдарованих дітей Сумської обласної 
ради 

5. Кабанова Олена  
Олексіївна 

Глухівська загальноосвітня школа-інтернат  
І-ІІІ ступенів ім. М.І.Жужоми Глухівської 
міської ради  

6. Гусакова Наталія  
Вікторівна 

Глухівська загальноосвітня школа-інтернат  
І-ІІІ ступенів ім. М.І.Жужоми Глухівської 
міської ради 

7. Безкровна Катерина 
Олексіївна 

Шосткинська гімназія 
Шосткинської міської ради 

8. Артюх Ольга  
Іванівна 

Роменська загальноосвітня школа   
І-ІІІ ступенів № 7 Роменської міської ради 

9. Журавель Людмила  
Василівна 

Конотопська гімназія  
Конотопської міської ради 

10. Головань Наталія 
Михайлівна 

Конотопська гімназія  
Конотопської міської ради 

11. Воробей Тетяна  
Миколаївна 

Воронізька загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів імені П.О. Куліша Шосткинської 
районної ради 

12. Патлах Надія  
Андріївна 

Клишківський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад Шосткинської 
районної ради 

13. Сідьорко Ірина  
Анатоліївна 

Білопільська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 1 Білопільської районної ради 

14. Гребенюк Вікторія 
Григорівна 

Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
№ 8 Охтирської міської ради 

15. Завадько Тетяна  
Вікторівна 

Роменська спеціалізована загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 1  
ім. П.І.Калнишевського Роменської міської 
ради 
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16. Троян Олена 
Володимирівна 

Роменська спеціалізована загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 2  
ім. академ. А.Ф. Йоффе Роменської міської 
ради 

17. Балюк Валентина  
Єгорівна 

Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
№ 6 Глухівської міської ради  

18. Аркатова Любов 
Володимирівна 

Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
№ 3 Глухівської міської ради 

19. Древаль Тетяна  
Сергіївна 

Лебединська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 1 Лебединської міської ради  

20. Озерна Зінаїда  
Семенівна 

Лебединська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 7 Лебединської міської ради  

21. Лампак Лариса  
Іванівна 

Тростянецькаспеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 3 Тростянецької районної ради  

22. Гузенко Оксана  
Вікторівна 

Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 3 Охтирської міської  ради 

23. Гудименко Раїса  
Григорівна 

Ряснянський навчально-виховний комплекс 
Краснопільської районної ради 

24. Боженко Віра  
Вікторівна 

Буринська загальноосвітня школа школа  
І-ІІІ ступенів № 1 Буринської міської ради  

25. Ланчак Тамара  
Миколаївна 

Чупахівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
Охтирської районної ради  

26. Рогова Наталія  
Володимирівна 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  
№ 10 ім. Героя Радянського Союзу О.Бутка  
м. Суми 

27. Огієнко Юлія 
Іванівна 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  
№ 7 м. Суми 

28. Федина Ніна  
Василівна 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  
№ 7 м. Суми 

29. Назаренко Людмила 
Григорівна 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  
№ 7 м. Суми 

30. Головко Алла  
Василівна 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  
№ 10 ім. Героя Радянського Союзу О.Бутка  
м. Суми 

31. Білера-Ісупова Галина 
Іванівна 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  
№ 17 м. Суми 

32. Антіпова Галина  
Василівна 

Конотопська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 7 імені Григорія Гуляницького 
Конотопської міської ради  

33. Лобода Надія  
Григорівна 

Сумська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 20 м. Суми 

34. Берденко Наталія  
Юріївна 

Чупахівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
Охтирської районної ради 
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35. Головатюк Світлана 
Миколаївна 

Шосткинська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 1  Шосткинської міської ради 

36. Доник Тетяна 
Володимирівна 

Шосткинський навчально-виховний комплекс: 
спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей 
Шосткинської міської ради 

37. Андрущенко Інна 
Анатоліївна 

Шосткинська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 1 Шосткинської міської ради 

38. Шеденко Ніна 
Володимирівна 

Берестівська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів Липоводолинської районної ради 

39. Капран Лариса 
Олександрівна 

Лебединська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 3 Лебединської міської ради 

40. Беспала Вікторія  
Іванівна 

Великочернеччинська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів Сумської  районної ради 

41. Зеленська Віра  
Єгорівна 

Великочернеччинська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів Сумської  районної ради 

42. Литвиненко Ольга  
Іванівна 

Великочернеччинська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів Сумської  районної ради 

43. Хоменко Людмила 
Олександрівна 

Тростянецька спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 3 Тростянецької районної ради 

44. Камка Алла  
Василівна 

Шосткинська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 1 Шосткинської міської ради 

45. Самусь Ірина  
Павлівна 

Тулущанський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
дошкільний навчальний заклад  Конотопської  
районної ради 

46. Гусак Тетяна  
Миколаївна 

Курманівська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів Недригайлівської районної ради 

47. Ситник Лариса  
Миколаївна 

Салтиківського навчально-виховного 
комплексу: загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 
Конотопської районної ради  

48. Артюхова Галина 
Анатоліївна 

Комишанська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів Недригайлівської  районної 
ради 
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ЗАЯВКА 
НА УЧАСТЬ КОМАНДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

У ІV ЕТАПІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ У 2014-2015 Н.Р. 

 

За рішенням оргкомітету і журі ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади на  
IV етап Всеукраїнської олімпіади направляються такі учні-переможці III етапу 
олімпіади: 

 

№ 
з/п 

Прізвище, ім'я 
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'я 
по
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ці
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ий
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ід
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в 

уч
ня

 

Додаткова 
інформація 

1. 
Сурган 

Ярослава 
Олегівна 

07 
лютого 
1998 р. 

Сумська 
спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів 
№ 7 м. Суми 

Сумської області 

11 11 І Федина Ніна 
Володимирівна 

Переможець  
IV етапу  
2014 р. 

2. 
Москаленко  

Віталія 
Миколаївна 

27 січня  
1998 р. 

Сумська 
загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 
№ 20 м. Суми 

Сумської області 

11 11 ІІ 
Лобода Надія 

Григорівна 
 

 

3. 

Загородня 
Дарина 

Олександрівна 
 

04 
лютого 
1999 р. 

Сумська 
спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів 
№ 7 м. Суми 

Сумської області 

10 10 І 
Огієнко Юлія 

Іванівна 
 

Переможець  
IV етапу  

2013, 2014 рр. 

4. 
Хачатар’ян  

Каріна 
Азатівна 

15 
серпня 
1999 р. 

Великочернеччинсь
ка спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів 
Сумської районної 

ради Сумської 
області 

10 10 ІІ Зеленська Віра 
Єгорівна  

5. 
Лесняк Дарія-

Анастасія 
Олегівна  

17 
лютого 
1999 р. 

 

Сумська 
спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів 
№ 10 імені Героя 

Радянського Союзу 
О. Бутка м. Суми 
Сумської області 

10 10 ІІ 
Головко Алла 

Василівна 
 

 

6. 
Дробниця 

Марія 
Вікторівна 

16 
грудня 
1999 р. 

 

Кролевецька 
загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 
№ 2  

імені М. Лукаша 
Кролевецької 
районної ради 

Сумської області 

9 9 І Тарабан Ніна 
Павлівна 

 
 

7. Бричка 
Неля Сергіївна 

17 
жовтня 
1999 р 

Сумська 
спеціалізована 

школа I-III ступенів 
№ 7 м. Суми 

Сумської області 

9 9 ІІ 
Назаренко 
Людмила 

Григорівна 

Переможець  
IV етапу 2014 р. 
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8. 
Марченко 

Валерія 
Андріївна 

12 
березня 
2001 р. 

Великочернеччинсь
ка спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів 
Сумської районної 

ради Сумської 
області 

8 8 ІІ 
Беспала 
Вікторія 
Іванівна 

 

9. Мацькович 
Софія Петрівна 

24 
березня  
2000 р. 

Сумська 
спеціалізована 

школа I-III ступенів 
№ 7 м. Суми 

Сумської області 

8 8 ІІ 
Назаренко 
Людмила 

Григорівна 

 

 
Керівниками команди призначено Шерстюк Любов Миколаївну, методиста з 

української мови та літератури Сумського обласного інституту післядипломної освіти; 
Назаренко Людмилу Григорівну, учителя української мови та літератури Сумської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7 м. Суми. 

 
Директор Департаменту освіти і науки,         
голова оргкомітету олімпіади       О.І. Попова 

 
Голова журі          В.А. Захарова 

 
02 березня  2015 р. 

 
Підписи наявні в оригіналі 
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ДОВІДКА 
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИСТУПУ КОМАНДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

В ІV  ЕТАПІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ  
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРТАУРИ  

2014-2015 Н.Р. 
№ 
з/п 

Прізвище, імя, 
по батькові 

учня 
К

ла
с 

 
на

вч
ан

ня
 

Назва навчального закладу 

К
іл

ьк
іс

ть
 

ба
лі

в 

Д
ип

ло
м 

1 
Марченко 
Валерія 
Андріївна 

8 
Великочернеччинська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів Сумської 
районної ради 

69,5 ІІІ 

2 
Мацькович 
Софія Петрівна 8 

Комунальна установа Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  
№ 7, м. Суми Сумської області 

75 ІІ 

1 
Дробниця Марія 
Вікторівна 9 

Кролевецька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів  № 2 імені  
М. Лукаша Кролевецької районної 
ради 

69,5 І 

2 
Бричка  
Неля Сергіївна 9 

Комунальна установа Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  
№ 7, м. Суми Сумської області 

67,5 ІІІ 

3 
Загородня 
Дарина 
Олександрівна 

10 
Комунальна установа Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  
№ 7, м. Суми Сумської області 

76 І 

4 
Хачатар’ян 
Каріна Азатівна 10 

Великочернеччинська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів Сумської 
районної ради 

60,5 – 

 
Лесняк Дарія-
Анастасія 
Олегівна 

10 
Сумська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 10 імені Героя 
Радянського Союзу О.Бутка м. Суми 

70 ІІ 

5 
Сурган 
Ярослава 
Олегівна 

11 
Сумська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 7, м. Суми Сумської 
області 

59,65 – 

6 
Москаленко 
Віталія 
Миколаївна 

11 
Сумська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 20, м. Суми 55,75 – 

 
 
Голова журі:     Я.І. Гарасим 
Секретар:     О.Б. Дутковська 

Підписи наявні в оригіналі 
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КІЛЬКА ДУМОК ПРО УЧАСТЬ КОМАНДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
В ІV ЕТАПІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 

 
І кожен фініш – це, по суті, старт 

Л. Костенко. 
 

 У життя людського чотири пори… 
Разом із першими весняними пролісками з-під теплих маминих обіймів 

ледь-ледь пробивається маленьке життя… Час перших зустрічей зі світом… 
Усе вперше… Перші кроки, перші спроби, перші намагання… 

Разом із промінчиком сонця приходить до нашого життя 
юність…Незабутнє літо… Перші мрії, почуття, прагнення… Це-час справжніх 
стартів, щасливих, довгоочікуваних… Це і перші фініші, прикрі, небажані… 
Проте не йде впевнено той, хто не спіткнувся ні разу…  

Літо загалом і запрограмовує нашу осінь, народжує спогади для зими. І, 
що характерно для життя, час перших весняних променів, теплого сонечка, 
чудової осені й сумної зими не повторюється з року в рік, він безслідно спливає 
разом з тими осінніми різнобарвними листочками, які вітер змін назавжди 
відірвав і кинув у воду пливти за течією… 

Хочу сказати, що юність варто цінувати чи не найбільше, адже саме в 
цьому віці ми дбаємо про осінь-підсумок, зиму – час спогадів… А життя і треба 
прожити так, щоб було що згадати, бо воно «пройде, немов вода, і відцвіте, 
немов вишнева гілка»… 

Зараз я сповна насолоджуюся лише першим місяцем свого літечка… 
Своєї чудової юності… Сьогодні, як і кожен з моїх однолітків, стартую на 
дистанції нового, програмую майбутню осінь, народжую спогади для ще 
далекої зими. Я не хочу бігти своєю стежиною, швидко зникнути з обличчя 
Землі, адже, як говорить мій класний керівник: «Хто зрозумів життя-той не 
поспішає!» Тож я роблю маленькі, але впевнені кроки назустріч своєму 
майбутньому… Такі собі помірні старти…Розумію: ще один рік – закінчиться 
перший місяць мого літа, шкільний випускний, а далі – професія, яку вже 
обрала… І ось нещодавно здійснила потужний старт на шляху до навчання за 
омріяним фахом. Зовсім не перебільшила, коли сказала «потужний», адже 
постійно відчувала підтримку людини з багаторічним досвідом і не марно 
прожитим життям, від нашого керівника, Любові Миколаївни Шерстюк, щирої, 
доброї, завжди усміхненої жінки. А ще від однолітків, з котрими маєш безліч 
спільного, зокрема  мету, і тоді будь-які сумніви просто зникають…    

Нас стартувало 9… 
Перший великий політ розпочався 21 березня о 23:40 потягом «Київ-

Харків». Особисто для мене це мандрівка в щось нове, незвідане, проте вона 
вела туди, куди я потайки мріяла потрапити, щоразу розгортаючи підручники з 
української мови та літератури упродовж останніх 5 років… 

Це була надзвичайно довга ніч у дорозі, проте очей не зімкнув ніхто, хіба 
що на хвильку, щоб помріяти про очікуване. 
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Ранок підкрався непомітно, мить – і я стояла на столичному вокзалі. 
Пам’ятаю, як не могла сконцентрувати увагу на чомусь одному, хотілося 
побачити якомога більше, адже мрію навчатися саме в Києві… Повз мене 
проходило безліч людей: кожен з валізою поспішав кудись, упевнено дивлячись 
уперед, жодного знайомого обличчя… Звісно, це ж не рідні Суми… Проте, 
чесно кажучи, ті, хто нікуди не бігли, а так само, як і я, стояли поряд, очікуючи 
чогось незвичайного, з кожною хвилиною ставали ріднішими для мене… Ми-
команда! Більше: ми-команда Сумської області! Безперечно, пишалася тим, що 
я-частина цього сильного об’єднання. 

Пригадую свій шквал емоцій, коли на першій табличці оголошень 
з’явився надпис «Київ-Хмельницький», здавалося, ось-ось – і ми будемо в 
чарівному місті Західної України…Так поспішали до потяга, що я навіть не 
помітила, як зі своєю надто важкою валізою опинилася прямісінько біля нього, 
без проблем подолавши східці та ескалатор. 

Це було продовження нашого злету, злету до мети. Однак справжній 
старт чекав лише після прибуття: IV етап XXIX Всеукраїнської олімпіади з 
української мови та літератури-це була мрія… Мрія  не лише наша, а й 
учасників з усіх регіонів… Зважаючи на те, що їхати довелося довго, ми 
використовували час з користю. Уже зручно розташувавшись, я усвідомила, що 
лишився прямий шлях до Хмельницького, і зовсім скоро опинимося в новому 
місті, а там і настане час «стартувати»… Спостерігаючи за дівчатами, помічала, 
що це усвідомлювали всі… 

Через кілька хвилин після відправлення роздався шурхіт сторінок 
підручників… Безперечно, у кожної з нас за плечима був достатній запас знань, 
але варто відмітити, що він значно поповнився після спілкування один з одним. 
На все життя запам’ятаю слова Ліни Костенко, на які випадково натрапила Яся, 
адже вони були надзвичайно актуальними тієї хвилини: «Поразка-це наука. 
Ніяка перемога так не вчить!» Проте такої науки ніхто з нас отримувати не 
хотів, усі надавали перевагу перемозі… Про поразку думати не хотілося зовсім, 
бо як же це: старт – і одразу фініш?.. 

Потяг невпинно мчав крізь мальовничі куточки України, бачила, як за 
вікном промайнула Вінниця… Аж ось, у другій половині дня, він стишив хід, і 
то була наша зупинка… Перший крок на вокзал нового міста, де раніше ніколи 
не була, наступний крок – усе ближче до олімпіади… 

Хмельницький вражає… Людей, котрі приїжджають сюди, одразу вітає 
Богдан-Зиновій з височенного постаменту, а потім – не менш красиве місто… 
Говорять, край славиться своїми жителями. Тоді Хмельницькому, дійсно, є чим 
пишатися! Навкруги лилася лише українська, вона в них дещо своєрідна: 
інколи можна почути інакше наголошене слово або взагалі якесь цікаве 
словосполучення, проте хмельниччани спілкуються рідною без суржика, тим 
паче – кальки. І це захоплює… 

Нас гостинно зустріли й відвезли туди, де житимемо упродовж 
найближчого тижня. Я запам’ятала цю будівлю, адже саме з неї повинен буде 
відбуватися наш злет. Ліцей-інтернат для поглибленого вивчення науки на 5 
днів став для нас і рідним домом, і рідною школою. 
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Після реєстрації зайшли до кімнат з табличкою «Сумська область». Ми 
швидко адаптувалися, сподобалася затишна атмосфера. Прямо перед моїм 
ліжком було море, чайки, пальми, намальовані, звісно, однак бачити їх щоранку 
приємно. 

А наступний ранок, за програмою, і був часом нашого старту. Я безмежно 
вдячна за ту неймовірну материнську підтримку, котру постійно відчувала від 
тих, хто нами опікувався. 

23 березня ми стартували… Завдання не були важкими, сумлінна 
підготовка та цінні знання, отримані від Віри Єгорівни, моєї вчительки, стали в 
нагоді. Того дня натхнення, очевидно, було зі мною, адже творча робота, на 
мою думку, вдалася… Минуло 4 години і ми вже обговорювали написане. 
Проте завтра – ще одне випробування, яке також вимагало неабиякої 
підготовки. О дев’ятій годині ми отримали завдання другого етапу. Я впевнена, 
кожен, пишучи літературний портрет, пропустив життя Старицького чи 
Стефаника крізь себе. Отже, для нас це було не просто якесь змагання на 
зразок, хто розумніший, це була можливість показати творчі здібності, 
застосувати набуті упродовж багатьох років знання на чудовій практиці. Ми 
скористалися цією можливістю, змогли проявити себе… Залишилося очікувати 
результати… 

Цей процес вимагав неабиякого терпіння. Гарно, що ввечері ми 
відпочили. Прогулянка містом була неймовірною. Архітектура, справді, жива. 
Центральна площа мала багато схожих рис із Сумською, тож виникла навіть 
маленька ностальгія, проте емоції радості, якесь невимовне щастя все ж таки 
переважали. А ще теплота… Пам’ятається День народження Софійки, 
організований нашими наставниками. 

Ми здійснили цей старт: хто 
на шляху до перемоги, хто-до 
самовдосконалення, для мене ж це 
був старт до навчання за омріяним 
фахом… 

Це лише перший місяць літа 
нашого життя… Фінал першого 
місяця… Я щаслива, що отримала 
шанс ось так його запам’ятати… 
Коли виконувала завдання, 
найбільше мене сповнювало 
почуття безмежної вдячності усім людям, котрі вклали частинку себе в мою 
підготовку. Це випробування для мене не просто змагання, це – крок у 
майбутнє. 

Щоб хоч якось розбавити тривожні нотки очікування результатів, для нас 
Любов Миколаївна організувала екскурсію до Меджибізької фортеці; кращого 
проведення часу годі й придумувати. Неймовірне місце. Назавжди запам’ятаю! 
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Уже ввечері ми знали 
результати… Місця, здобуті нашою 
командою Сумської  області, 
приголомшливі, і це вкотре 
демонструє професіоналізм учителів 
Сумщини та освіченість їх учнів. 

Я не посіла призового місяця, 
але зупинятися аж ніяк не збираюся, 
більше того, вважаю безглуздим 
гальмувати на старті. 

Поразка часто передує 
перемозі, варто лише 

удосконалюватися, чим я і займатимуся цього року. Ніколи не варто 
засмучуватися! Бо «кожен фініш – це, по суті, старт»! 

Каріна Хачатар’ян, учениця 10 класу 
Великочернеччинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
Сумської районної ради 
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ЗАВДАННЯ ІV ЕТАПУ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
2014-2015 Н.Р. 

Українська мова 
11 клас 

І. Видатний український шістдесятник, філософ і культуролог Євген 
Сверстюк, серце якого перестало битися 1 грудня 2014 р., так оцінив 
світоглядну позицію Тараса Шевченка: «Феномен Шевченка відбиває нашу 
національну природу, наше світосприйняття, наше минуле і нашу надію на 
майбутнє. Він символізує душу українського народу, втілює його гідність, дух і 
пам’ять... ». Підтвердьте або спростуйте цю тезу Є. Сверстюка. Аргументуючи 
думки, покликайтеся на твори Т. Шевченка. У тексті використайте відокремлені 
означення й відокремлені додатки. (Обсяг роботи: до 3 стор.). 

(12 балів) 
ІІ. Записати речення, розставивши пропущені розділові знаки. 

Побудувати його структурну схему. Підкреслити члени речення, надписати над 
кожним словом частину мови, дати загальну характеристику всій конструкції та 
компонентам як простим реченням. 

Кожен українець має оголосити воєнний стан у своїй. душі й 
мобілізуватися на своєму фронті націю яка обороняє свій край, народ 
мобілізований духовно неможливо перемогти тому кожен має бути  воїном 
воюючи там де він може бути успішним не перекладаючи свою роботу на 
інших (Євген Сверстюк). 

(10 балів) 
ІІІ. Витлумачте значення термінів: 
Асиміляція мовна – 
Агресія мовна – 
Перемикання мовних кодів – 
Білінгвізм – 

(8 балів)  
IV. Тестові завдання (одна правильна відповідь) 
1. М’який знак на місці крапок НЕ треба писати в усіх словах рядка 

А багрянец.., чіткіс..ть, п’ят..десят  
Б вагаєш..ся, скрин..ці, ослін..чик  
В хустин..ці, тіт..чин, хар..ків’янин  
Г русал..чин, спитаєш.., нен..чин  
Д радіст..ю, лан..цюг, різ..бяр 

2. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка 
А пристрас..ний, щас..ливий, шіс..надцять, об’їз..ний  
Б захис..ник, студен..ський, корис..но, облас..ний  
В водоочис..ний, свис..нути, перс..ні, корис..ливий  
Г злісн..ий, аген..ство, особистіс..ний; перехрес..ний  
Д капос..ний, контрас..ний, доблес..ний, тиж..невик 
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3. Через дефіс треба писати всі прислівники в рядку 
А віч/на/віч, по/домашньому, будь/де  
Б по/людськи, як/небудь, як/найбільше  
В в/тричі, колись/то, хтозна/куди  
Г де/не/де, в/цілому, по/четверте  
Д до/речі, без/кінця/краю, далеко/таки 

4. Відокремленим означенням можна замінити підрядне речення в рядку 
А Радують око різнобарвні квіти, що ростуть на клумбі. 
Б Знову бачу синицю, що перелітає з гілки на гілку. 
В Ми зустріли Степанову бабусю, яка купувала фрукти.  
Г Це був тільки сон, що наснився навесні. 
Д Ледь-ледь тремтять губи, що посиніли від холоду. 

5. Перед виділеним сполучником і після нього НЕ треба ставити коми в 
реченні (розділові знаки пропущено) 

А Явори й долини залила імла і несміливі й кволі встали зорі. 
Б Тихий сон стуляє вії розігнавши давні мрії і втопивши їх в журбі. 
В Нависло хмар глухе склепіння і шурхаючи крилами об них летять 

чайки. 
Г Я кличу сонце і припале сріблястим порохом з долин воно пливе. 
Д Сивим туманом оповило велетні-дерева і навіває сум така 

картина. 
6. Граматичну помилку допущено в рядку 

А милуватися чудовим світанком 
Б запропонувати вам перелік  
В дивуватися з його поведінки  
Г стосуватися моїх приятелів  
Д люблю і захоплююся вами 

(3 бали) 
V. Завдання на встановлення відповідності. 

1. Доберіть приклад до кожного типу речення (розділові знаки 
пропущено).  
Тип речення 

1 складнопідрядне А Люби музику вона облагороджує твої       
думки і почуття. 

2 складносурядне  Б Красна пташка своїм пір’ям а людина 
знанням. 

3 складне з різними 
видами 

В Що в пісні співається те в житті 
збувається. 

4 складне 
безсполучникове 

Г Голос у нього гучний і спочатку 
завжди впевнений зв'язку 

  Д Небо вночі чисте і видно як падають 
зорі. 
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2. Доберіть приклад до кожного виду речення. 
1 означено-особове А Ні, не забуть тих днів бурхливих. 
2 неозначено-особове Б Раніше в Україні на щодень пекли 

житній хліб. 
3 узагальнено-

особове 
В Німим отверзуться уста. 

4 безособове Г Чесне діло роби сміло. 
  Д Сади свій сад, плекай свої надії. 

 
3. Доберіть приклад до кожного випадку вживання тире. 

1 тире в неповному 
реченні 

А Найбільше у світі любив він осінь – 
природи солодку зрілість. 

2 тире при 
відокремленій 
прикладці  

Б Дівчина внесла оберемок майористих 
квітів – до цього похмура кімната 
враз ожила. 

3 тире при 
однорідних членах 
речення 

В Зацвіла тендітно-біла конвалія в гаю, 
а сонячні кульбабки – біля ставу. 

4 тире між підметом і 
присудком 

Г Класична пластика, і контур строгий, 
і логіки залізна течія – це справжньої 
поезії дороги. 

  Д Зображення флори і фауни: квітів, 
дерев, тварин – свідчать про 
обожнення природи нашими 
предками. 

 
4. Установіть відповідність між лексичною групою та прикладом. 

1 діалектизм А десниця 
2 історизм Б інтерфейс 
3 архаїзм В маржина 
4 неологізм Г бояриня 
  Д священик 

 
(8 балів) 

 
Усього – 41 бал. 

 
10 клас 

 
І. Спростуйте або аргументуйте такий вислів Цицерона: «Неосвіченість – 

ніч розуму, ніч безмісячна та беззоряна». (Обсяг: до 2 стор.) 
(12 балів) 
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ІІ. Записати речення. Побудувати його структурну схему. Підкреслити 
члени речення, надписати над кожним, словом частину мови, дати загальну 
характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням. 

Я долю всього світу пригубив всі мови світу хочу розуміти та може світ 
тому я полюбив що Україна є на цьому світі (П. Скунць). 

(10 балів) 
 

ІІІ. До іншомовних слів, що позначають кольори (відтінки), дібрати 
синоніми – складні прикметники. 

Кораловий –  
Бордовий – 
Індиго – 
Хакі – 
Лососевий –  

(5 балів) 
 

IV. Виправити помилки у сполученнях слів. 
Відкрити книгу, в любому випадку, мені все рівно, на протязі тижня, 

відноситися з розумінням, грузові перевозки, сезонна розпродажа, йти коло 
години, об’єм інформації, здавати екзамени. 

(5 балів) 
 

V. Від назв міст утворити назви їхніх мешканців чоловічої та жіночої 
статі. 

Бровари – 
Сосниця –  
Івано-Франківськ –  
Кам’янець-Подільський – 
Біла Церква – 

(5 балів) 
 

VI. Тестові запитання (лише одна відповідь правильна) та завдання  на 
встановлення відповідності. 

1. Речення зі складеним дієслівним присудком: 
А Змога погомоніти з людиною через тисячоліття є не в кожного. 
Б Село в снігах і стежка ані руш. 
В Там будуть горіти до ранку в туманних дзеркалах троянди. 
Г Мені осіння ніч короткою здається. 
Д На небі займатись зоря рожева вже почала. 

2.  Підкреслене слово є підметом у реченні: 
А Здавалося, вогник просто забули погасити. 
Б Іти мені додому неблизький світ. 
В Не стане вона заживати ласки ціною самоприниження. 
Г Завдання виконано усіма учнями бездоганно. 
Д Той монастир недавно збудували. 
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3. Установіть відповідність.  

 Група вставних слів  
за значенням 

Приклад 

1 вказівка на джерело 
повідомлення 

А Весна, на диво, була рання. 

2 зв'язок із попередньою 
думкою 

Б Навпаки, у рухах спортсмена 
почувається впевненість. 

3 невпевненість, 
припущення 

В Тихі води, кажуть, найглибші. 

4 емоційне ставлення до 
змісту висловленого 

Г Погодьтесь, вам зробили слушне 
зауваження. 

  Д Здається, сама ця тиша ночі 
повинна врівноважувати душу. 

4. Установіть відповідність. 
 Вид речення Приклад 
1 називне А Яку ще хочем собі славу? 
2 означено-особове Б Солодке тяжіння земної орбіти. 
3 неозначено-особове В В моїй сльозі є сіль землі. 
4 безособове Г Небо затягло сизими хмарками. 
  Д Тут уміють цінувати працю 

хлібороба. 
5. Установіть відповідність. 

 Випадок уживання 
тире 

Приклад 

1 тире  при 
відокремленому 
означенні 

А Я усміхнусь – і все навкруг 
сміється. 

2 тире  в  
складносурядному 
реченні 

Б Печаль пече – гаряча і нестримна. 

3 тире при однорідних 
членах речення 

В Для гордої і владної душі життя і 
воля – на горі високій. 

4 тире між підметом і 
присудком 

Г Непереможна безборонність – твій 
меч єдиний і єдиний щит. 

  Д На річці, у лісі, на полі – усюди 
німа тиша. 

(10 балів) 
Усього – 47 балів. 

 

9 клас 
 

І. Сьогодні Україна переживає одну з найжахливіших трагедій в історії 
новітнього часу – її Герої в умовах агресії з боку Росії змагаються за 
збереження державної цілісності та незалежності. У XXI сторіччі Україна стала 
об’єктом імперського зазіхання та нападу з боку сусідньої держави. Початок 
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військової агресії припав на 2014 рік – рік 200-річня від дня народження 
українського Кобзаря, який усупереч імперсько-колоніальній політиці царату 
утвердив Україну у слові. 

Напишіть твір-роздум (обсяг: 2-3 стор.), відштовхуючись від таких рядків 
із поеми «Єретик» Тараса Шевченка: 

Господи, помилуй,  
Спаси Ти нас, святая сило...  
Не дай знущатися лукавим... 
У творі наведіть приклади з віршів або поем Т. Шевченка (не менше 2). 

Також використайте однорідні присудки (не менше 2); речення, ускладнені 
порівняльними зворотами (не менше 2) та вставними словами (не менше 3). 

(16 балів)  
ІІ. Тестові завдання на встановлення відповідності. 
1.Замініть фразеологізм одним словом. 

 Фразеологізм Значення 
1 гнути кирпу А обдурювати 
2 мотати на вус Б сварити 
3 водити за носа В зазнаватися 
4 ловити ґав Г байдикувати 
  Д помічати 

 

2.З'ясуйте, яким компонентом ускладнене просте речення. 
 Речення (розділові 

знаки пропущено) 
Ускладнювальний компонент 

1 Знала я дочко за ними 
принаймні три чесноти. 

А уточнювальна обставина 

2 Зовні однак ніщо не 
віщувало рясної 
травневої грози. 

Б звертання 

3 Під вечір годині о 
сьомій самотній блукав 
я в саду. 

В вставне слово 

4 Де він там зачепився 
старий бурлака. 

Г однорідні означення 

  Д відокремлена прикладка 
 

3. З'ясуйте типи односкладних речень. 
 Тип односкладного 

речення 
Приклад 

1 означено-особове  А На жаль, забули свою історію. 
2 узагальнено-особове Б Заморосило осінь у сльозу. 
3 неозначено-особове В Смолою пахне дощок білий ряд. 
4 безособове Г Згаяного часу конем не доженеш. 
  Д Подбати мушу про тебе. 

 
(6 балів) 
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ІІІ. Запишіть слова у фонетичній транскрипції. Назвіть фонетичні явища, 
що відбулися в поданих словах. 

Отже, ллється, книжці, вокзал, призвичаюєшся. 
(5 балів) 

ІV. Відредагуйте словосполучення: 
Наздогнати упущене  – 
Відповідно з можливостями –  
Згідно технології – 
Рахуватися з чужою думкою –  
Користуються популярністю – 

(5 балів) 
V. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Побудуйте 

структурну схему складносурядного речення, зробіть його синтаксичний розбір 
(дайте загальну характеристику всій конструкції і компонентам як простим 
реченням, підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом назву 
частини мови). 

Сучасні психологи застерігають щодо небезпеки ігрової чи комп’ютерної 
залежності. З одного боку дружба з технікою це добре але найчастіше вона 
стає не засобом розвитку а втечею від реальності. Адже окрім комп’ютерів 
та гральних автоматів існують інші емоційні чинники життя. Отож 
важливо навчитися дозувати час коли граєш за комп’ютером чи дивишся 
телевізор. 

 
 (10 балів) 

Усього – 42 бали. 
 

8 клас 
 

I. Напишіть твір-роздум (обсяг: до 2 стор.)  на одну із запропонованих 
тем, використовуючи приклади із власного досвіду та художньої літератури. 

Для висловлення думок послуговуйтесь односкладними реченнями та 
реченнями зі звертаннями, вставними словами, однорідними членами. 

1. «Найогидніші очі порожні» (В. Симоненко). 
2. Бути громадянином Країни Гідності. 
3. «В душі людській, крім видимого неба, 
Є одинадцять всяческих небес» (Ліна Костенко). 

(18 балів) 
II. Поставте наголос у таких словах: 
черговий, кулінарія, асиметрія, порядковий, одинадцять. 

(5 балів) 
III. Запишіть 3 неологізми, що з’явилися в українській мові упродовж 

останніх 10 років (у дужках подайте тлумачення). 
(3 бали) 

IV. Відредагуйте словосполучення: 
Наздогнати упущене —  
Відповідно з можливостями —  
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Згідно технології —  
Рахуватися з чужою думкою —  
Користуються популярністю — 
(5 балів) 
V. Запишіть слова, знявши риски. 
Західно/європейський,північно/західний, кримсько/татарський, 

всього/на/всього, без/сумніву, будь/що/будь, що/духу, східно/слов'янський, 
червоно/гарячий, військово/зобов'язаний, радіо/фізичний, суспільно/необхідний, 
південно/західний, електронна/обчислювальний, час/від/часу, казна/де, 
коли/не/коли, будь/із/ким, будь/ласка. 

(9 балів) 
VI. Відредагуйте речення. 
1. Я подзвоню в дев’ять годин. 
2. Приймаючи участь у самому найважливішому міроприємстві, Мар’яна 

захопилася ним. 
3. Хлопець вдруг упав в обморок. 
4. Лауреати конкурса поїхали до Львіва. 
5. Получити гроші можна в банку на протязі двох тижнів. 

(10 балів)  
Усього – 50 балів. 
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Українська література 
 

11 клас 
 

І. Написати твір на одну з поданих тем (обсяг: 2,5-4 сторінки): 
1. «Ти знаєш, що ти – людина?». «Трагічний гуманізм» у творчості Василя 

Симоненка. 
2. Степан Радченко – жертва міста чи його завойовник? 
3. Тарас Шевченко як символ Революції Гідності: причини звернення 

українців до постаті й творчості Тараса Шевченка під час Майдану 
2013-2014 рр. 

4. Я дерево, я сніг, я все, що я люблю. 
І, може, це і є моя найвища сутність. 

Філософія творчості й особливості життєвого шляху Ліни Костенко. 
(12 балів) 

ІІ. Тестові запитання (лише одна відповідь правильна) та завдання на 
встановлення відповідності. 

1. До літературних організацій 1920-30-х рр. не належить 
А «Ланка». В ЛуГоСад. 
Б АСПАНФУТ. Г МАРС. 

2. Що просив Бояні перед смертю («Поза межами болю»)? 
А Передати матері, що він помер у теплій хаті на білій постелі. 
Б Передати матері свою фотокартку. 
В Передати, що він не зрадив Батьківщини. 
Г Щоб товариші розпалили багаття з його одягу. 

3. Уперше підпис Остапа Вишні з’явився в газеті «Селянська правда» 
під твором 

А «Вальдшнепи». В «Дикий кабан, або вепр». 
Б «Чудака, їй-Богу!». Г «Українізуємось». 

4. «Шукання Хвильового почалися там, де урвалися шукання...»: 
А Павла Тичини. В Івана Франка. 
Б Василя Стефаника. Г Михайла Коцюбинського. 

5. Мокій («Мина Мазайло») підтримував дружні стосунки з 
А Комсомольцями. 
В Діячами вітчизняного мистецтва і культури. 
Б Місцевими соціал-демократами.   
Г Ученими філологами. 

6. Культ «варязьких чеснот», Київської Русі, філософія чину – це 
складники естетичної платформи 

А Неоромантиків. В Символістів. 
Б Неокласиків Г Празької школи. 

7. Хто автор рядків «захоплений поганин завжди, /поет весняного 
похмілля»? 

А Богдан Ігор Антонич. В Євген Маланюк. 
Б Євген Плужник. Г Павло Тичина. 
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8. До чого вдалися герої, щоб зігрітись і вибрати того, хто першим 
загине («Поза межами болю»)? 

А Розпалити вогнище.  В Засипати себе снігом. 
Б Знайти ведмежий барліг.  Г Бігати й скакати довкола корча. 

9.  Установіть відповідність між автором і місцем подій його твору. 
1. Піски  А Григорій Квітка-Основ'яненко  
2. Семигори  Б Панас Мирний  
3. Полтава  В Іван Нечуй-Левицький  
4. Конотоп  Г Валер’ян Підмогильний  
 Д Ліна Костенко  

10. Установіть відповідність між фразою та її автором 
1. «Витязь молодої української поезії».  А Іван Багряний  
2. Ми є. Були. І будем Ми! Й Вітчизна 

наша з нами! 
Б Максим Рильський  

3. Як в нації вождя нема. Тоді вожді  
її – поети.  

В Євген Маланюк.  

4. «Ми мусимо навчитися чути себе 
українцями – не галицькими, не 
буковинськими українцями, а 
українцями без офіційних кордонів»  

Г Василь Симоненко  
 
Д  Олесь Гончар  
 
Ж  Іван Франко 

5. «Нове життя нового прагне слова»   
  

(10 балів)  
 

III. Заповніть таблицю «Українські поети-шістдесятники». 
 

ПІБ 
письменника 

Назви збірок Основні світоглядні 
та стильові 
особливості 

Приклади засобів 
художнього 

увиразнення із 
віршів 

Павличко 
Дмитро   

Не менше  
3 назв  

  

Симоненко 
Василь  
  

1-2 назви    

Костенко 
Ліна  

Не менше  
3 назв  

  

Драч  
Іван   

Не менше  
3 назв  

  

(8 балів) 
 

IV. Із погляду теоретика літератури. (одне з трьох запитань на вибір). 
1. Спільне та відмінне у модерністських течіях кінця XIX – початку  

XX століття. 
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2. Поезія П.Тичини як найяскравіше явище українського кларнетизму. 
3. Особливості модерністської естетики у поетичній творчості Ліни 

Костенко. 
(6 балів) 

V. Лабораторія літературного критика. 
Прочитайте вірш «Одкам’янійте, статуї античні...» зі збірки «Річка 

Геракліта» Ліни Костенко та виконайте завдання: 
1. Визначте проблематику, ідею, жанр поезії. 
2. Окресліть художні засоби (епітети, неологізми, метафори, асонанси, 

алітерації тощо), використані в поезії. Поясніть особливості поетичного 
звукопису. 

3. Поясність останні два рядки у вірші. 
4. Укажіть особливості строфічної будови (розмір, тип римування) 
 

Одкам’янійте. статуї античні, 
одкам’янійте і кричіть на ґвалт!  
В Лос-Анджелесі пальми синтетичні  
уже вростають коренем в асфальт. 
 

Там смог навис, і сонце тяжко гріє.  
потік машин тісніший череди.  
і алігатор міста – алергія – 
виходить із асфальтів, як з води. 
 

Дерева вже тримаються за стіни,  
вони ідуть із міста ледь живі.  
Невже колись і їх уже не стане,  
ні коника в реліктовій траві? 
 

Сухі гілки – це вже вінок терновий.  
Останній клен світ за очі забіг.  
Залишиться єдиний лист кленовий –  
бетонний лист – розв’язкою доріг. 
 

Ліси мої. гаї мої священні! 
Пребудьте нам вовіки незнищенні! 
 

Усього – 44 бали. 
 

10 клас 
 

І. Написати твір на одну з поданих тем (обсяг: 2,5-4 сторінки): 
1. Мої роздуми над проблематикою «Легенди про вічне життя» І.Франка. 
2. Земля: ідол чи скарб? (за однойменною повістю О. Кобилянської).  
3. Драматизм життєвого шляху «Сойки» (за новелою «Сойчине крило»  

І. Франка).  
4. Трагічна зустріч людини й потойбіччя у драмі-феєрії «Лісова пісня» Лесі 

Українки. 
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(12 балів) 
ІІ. Тестові запитання (лише одна відповідь правильна) та завдання на 

встановлення відповідності. 
1. «Козак у ньому починається  від батька; материн характер пояснює його 

прив’язаність до Галі й до землі», – так означено образ 
А Петра Шраменка Г Карпа Кайдаша 
Б Чіпки Вареника Д Івана Дідуха 
В Івана Палійчука 

2. Танець головного героя в сюжеті твору «Камінний хрест» є 
А кульмінацією Г експозицією 
Б зав’язкою Д розв’язкою 
В розвитком дії 

3. Віршовий розмір твору «Чого являєшся мені...» І. Франка 
А ямб Г амфібрахій 
Б хорей Д анапест 
В дактиль 

4. Життя родини Мазурів із села Семигори лягло в основу твору 
А Панаса Мирного Г Григорія Квітки-Основ’яненка 
Б Ольги Кобилянської Д Івана Карпенка-Карого 
В Івана Нечуя-Левицького 

5. В «Intermezzo» слова «Ми таки стрілись на ниві і мовчки стояли  
хвилину – я і людина. То був звичайний мужик» є 

А експозицією Г кульмінацією 
Б зав’язкою Д розв’язкою 
В розвитком дії 

6. До композиційних особливостей поеми «Мойсей» Івана Франка 
належать 

А чотири частини, епілог Г зміщення часових площин, рефрен 
Б пролог, двадцять пісень Д притча в поемі, обрамлення 
В розлогі пейзажі, інтер’єри 
 

1. Установити відповідність. 
 

Жанровий різновид Назва твору 
1. соціально-побутовий А «Енеїда» І. Котляревського 
2. соціально-психологічний Б «Чорна рада» П. Куліша 
3. історичний 
 

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

4. бурлескно-травестійний Г «Перехресні стежки» І. Франка 
 Д «Хазяїн» І. Карпенка-Карого 
  

(10  балів)  
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2. Установити відповідність. 
Напрям Назва твору 

1. сентименталізм А «Intermezzo»М. Коцюбинського 
2. реалізм Б «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 

Панаса Мирного 
3. імпресіонізм В «Маруся» Г. Квітки-Основяненка 
4. експресіонізм Г «Камінний хрест» В. Стефаника 

 Д «Лісова пісня» Лесі Українки 
 

(8 балів) 
ІІІ. Запитання із відкритою відповіддю. 

1. Назвати імена української письменниці й закоханого в неї чоловіка, 
який був автором «Щоденника самогубця», покладеного в основу 
збірки «Зів’яле листя» І. Франка. 

2. Хто є прототипом Чіпки з роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 
Панаcа Мирного та Івана Білика? 

3. Хто  у «Лісовій  пісні» Лесі Українки є  «гарантами  ладу» у  світі  
людей  та «потойбічних сил» (назвати двох персонажів)? 

4. Про встановлення якого пам’ятника йдеться у «Хазяїні» І. Карпенка-
Карого? 

(4 бали) 
IV. Із погляду теоретика літератури. Дати відповідь на одне з чотирьох 

запитань на вибір: 
1. Особливості експресіонізму в українській літературі кін. XIX ст.:  

філософська й мистецька основа, хронологічні рамки, ключові 
представники, основні художні риси. 

2. Специфіка перекладацької діяльності Лесі Українки. 
3. Риси українського модернізму в новелі «Сойчине крило».  
4. Селянська тематика в українській прозі 1870-1890-х років. 

(5 балів) 
V. Літературний портрет. 

Пригадуючи основні віхи життя митців (важливі події, збірки тощо), 
напишіть літературний портрет (у публіцистичному стилі або у формі есе, 
обсяг: до 1 сторінки) Василя Стефаника або Михайла Старицького. 

(5 балів) 
VI. «Вікіпедія»: українська версія 

Напишіть міні-статтю для «Вікіпедії» на тему «Філософські ідеї у вірші 
«Contra spem spero». 

 
Орієнтовна композиція статті для Вікіпедії 

Зміст статті 
1. Автор твору (загальна інформація біографічного характеру, основні 

твори). 
2. Тлумачення назви. 
3. Ідейно-тематичний зміст твору. 
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4. Особливості художнього стилю поезії. 
5. Роль художніх засобів у характеристиці ліричного героя. 
6. Ключові образи вірша. 
7. Особливості використання оксиморону. 
8. Віршовий розмір, тип римування. 

(8 балів)  
Усього – 42 бали. 

 
9 клас 

І. Написати твір на одну з поданих тем: 
1. «Наймізерніше щастя в житті – багатство, найбільше – мудрість» 

(за творами І. Котляревського або Г. Квітки-Основ’яненка). 
2. «Як нерозумно випрошувати те, чого можеш досягти сам!» (Григорій 

Сковорода). 
3. «О рідне слово, хто без тебе я?» (Д. Павличко). 

(12 балів) 
ІІ. Запитання із відкритою відповіддю.  

1. Що таке патерик? 
2. Хто є автором історичної праці «Книга буття українського народу»? 
3. Хто й про кого сказав так: «Будеш, батьку? панувати, поки живуть 

люди, поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть»? 
4. Назвіть поетів, які належали до харківської школи романтиків  

(не менше 3). 
5. Що таке афоризми? Наведіть приклад із творчості Григорія Сковороди 

(не менше 2). 
6. Назвіть народні пісні, які використав І. Котляревський у п’єсі «Наталка 

Полтавка». 
(6 балів) 
 

ІІІ. Із погляду теоретика літератури. (дати відповідь на одне із трьох запитань 
на вибір). 

1. Внесок «Руської трійці» у розвиток української культури й літератури: 
основні представники та їхні твори, світоглядні засади, програма дій. 

2. «Повість минулих літ» як визначальна пам’ятка української літератури. 
3. Особливості українського вертепу доби Середньовіччя та Бароко. 

(6 балів) 
 

IV. Літературознавчий кросворд. 
Горизонтально: 
1. Поєднання ознак Середньовіччя та Ренесансу, складна, вигадлива 

форма творів характерні для стильового напряму. 
3. Це зумисна невідповідність між змістом і формою: величний сюжет 

передається у зниженому плані. 
4. Єдність дії, місця й часу – характерна ознака стилю. .. 
6. Культ свободи, позасвідомі вияви психіки: сни, марення тощо – 
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характерні для напряму... 
8. Нещасливе кохання,  страждання самотньої людини, смерть – це 

тематика творів стилю. .. 
9. Філософська концепція XV ст., що проповідувала культ людського 

щастя, людинолюбство. .. 
   
Вертикально:    
2. Зображення типових подій та типових образів – це одна з ознак стилю 
5 «Повість минулих літ» має виразні ознаки середньовічного напряму. .. 
7. Правдиве відтворення духовного світу героя, заглиблення у  його 

душевні переживання. .. 
(9 балів) 

V. Шевченко на всі часи. 
1. Поміркуйте над тим, які уроки дає нам творчість Тараса Шевченка. Що 

ми можемо взяти для себе з його творів у XXI сторіччі? 
2. Відштовхуючись від відомих віршів і поем Т. Шевченка, напишіть 

текстівки до календаря на тему «Уроки життя від Великого Кобзаря». До 
кожного місяця доберіть цитату із творів українського Кобзаря, яка б 
ілюструвала певну життєву мудрість, філософську позицію, світоглядну 
максиму. 

Наприклад: вересень – «Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого  
не цурайтесь». 

(12 балів)  
Усього – 45 балів. 

 

8 клас 
I. Напишіть твір-роздум на одну із запропонованих тем (обсяг: 1-1,5 стор.): 

1. Незбагненне відчуття прекрасного у віршах Івана Малковича. 
2. «Щастя – не в грошах» (за творчістю Івана Карпенка-Карого). 
3. «Мій поклик: праця, щастя і свобода» (за творчістю Івана Франка). 

(12 балів) 
 

II. Дайте стислі відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності. 
1. Які особливості має силабо-тонічне віршування? Відповідь 

проілюструйте прикладами із творів Т.Шевченка. 
2. Які порушено проблеми й використано мотиви у «Давній казці» Лесі 

Українки? 
3. Кого в українській літературі називають «дівчиною з легенди»? Чому? 
4. Художній образ – це... 

(4 бали) 
 

III. Із погляду теоретика літератури (одне із трьох запитань на вибір). 
1. «Слово про похід Ігорів» як історична та літературна пам’ятка. 
2. Особливості української байки як жанрового різновиду. Роль моралі у 

байці. 
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3. Сторінки сучасної української літератури: проблематика, образи, 
особливості світовідчуття (на основі вивчених віршованих і прозових творів). 

(6 балів) 
 

IV. Порівняйте особливості думи та історичної пісні. Заповніть таблицю. 
 

№ 
з/п 

Особливості жанру Дума Історична 
пісня 

1.  Тематика (ключові проблеми, порушені у 
творах відповідного жанру)  

  

2.  Композиційні особливості    
3.  Художні засоби (тропи), приклади із текстів    

 

(6 балів) 
 

V. Виконайте структурно-художній аналіз ліричного твору (автор, назва, жанр, 
тема, основна думка, зображувально-виражальні засоби, віршовий розмір, вид 
рими). 

Коли мене питають: «Любиш ріки, 
річки, і річечки, і потічки?» – 
відмовчуюсь: вони в мені навіки, 
а для мого народу на віки...  
 

Коли мене запитують: «Народу 
чи зможеш прислужитись, як і де?» – 
мовчу: на ясні зорі, на тихі води 
хай випадкове слово не впаде...  
 

Коли мене питають: «Любиш землю, 
степи, озера, яблуні в саду?» – 
я знов мовчу: від них не відокремлю 
себе й тоді, як в землю перейду...  
 

Коли мене питають: «Рідну мову 
чи зміг би поміняти на чужу?» – 
моя дружина сину колискову 
співає тихо... Краще не скажу... 
 

Коли мене питають: «Україну 
чи зможеш ти забуть на чужині?» 
кричу: «Кладіть отут у домовину 
живим!.. Однаковісінько мені...» 

 

(8 балів) 
Усього – 36 балів. 
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ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ ІV ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА 

ЛІТЕРАТУРИ 
 

11 КЛАС 
Українська мова 

 
ІІ. Записати речення, розставивши пропущені розділові знаки. Побудувати 
його структурну схему. Підкреслити члени речення, надписати над 
кожним словом частину мови, дати загальну характеристику всій 
конструкції та компонентам як простим реченням. 
 Кожен українець має оголосити воєнний стан у своїй душі й 
мобілізуватися на своєму фронті: (або ; – обидва варіанти вважати 
правильними) націю, яка обороняє свій край, народ, мобілізований духовно, 
неможливо перемогти, тому кожен має бути воїном, воюючи там, де він 
може бути успішним, не перекладаючи роботу на інших (Є. Сверстюк). 
 
[   ] ; [ ім.., (яка…), ], [   ], [   ] (де…). 
 
Характеристика речення 
 Розповідне, неокличне, складне, неелементарне (факультативно: 
багатокомпонентне), безсполучниково-сполучникове, вид сполучникового 
зв’язку – підрядний.  
 Засоби зв’язку: інтонація, сполучне слово «яка» при підрядному 
означальному, сполучне слово «де» при підрядному місця. Розділові знаки 
виставлені згідно з правописом на межі компонентів складного речення, а 
також коми на позначення однорідних додатків, відокремленого означення та 
відокремлених обставин. 

2. комп. – двоскладне, повне, поширене,ускладнене однорідними 
присудками. 
3. комп. – односкладне, безособове, повне, поширене, неускладнене. 
4. комп. – двоскладне, повне, поширене, ускладнене однорідними 
додатками й відокремленим означенням, вираженим дієприкметниковим 
зворотом. 
5. комп. – двоскладне, повне, поширене, ускладнене відокремленою 
обставиною, вираженою дієприслівниковим зворотом. 
6. комп. – двоскладне, повне, поширене, ускладнене відокремленою 
обставиною, вираженою дієприслівниковим зворотом. 

 
Українська література 

Завдання 4.  
Спільне та відмінне у модерністських течіях кінця ХІХ – початку ХХ 

століття. 
Спільне: 
Переважання естетизму (ототожнення естетичності та художності). 



 
 

 
 

 

59 

Потяг до інтелектуалізму. 
Потяг до експериментаторства і художнього новаторства. 
Конфлікт суб’єкта із дійсністю. 
Репрезентація ідей «філософії життя» (Шопенгауер, Бергсон, Ніцше, 

Фройд, Дільтей та ін.). 
Нове розуміння часу. 
Індивідуалізм. 
Відмінне: 
Естетизація потворного, де естетизація, естетичний нігілізм (декаданс). 
Розмивання меж мистецтва (авангардизм). 
Збереження національної ідентичності (наприклад: український 

модернізм). 
Світоглядна еклектика (націоналізм, лібералізм, соціалізм). 
Національна специфіка кожної з модерністичних течій (говоримо  про 

іспанський, англійський, італійський, український модернізми). 
Конфлікт, заперечення класичного мистецтва (авангардистські течії) і 

діалог, закоріненість у художню традицію (неокласицизм, неоромантизм, 
необароко). 

Елітарність (неоромантизм, символізм, неокласицизм) і егалітарність 
(неореалізм, експресіонізм). 

Релігійність (неоромантизм) і секуляризація та атеїзм (авангард). 
Антипозитивізм (неоромантизм) і неопозитивізм (неореалізм). 
 
Критерії оцінювання. 
6 балів 
Глибоке розуміння аналізованого поняття, правильність його визначення 

(дефініції). 
Вирізнення всіх основних ознак (рис) аналізованого поняття. 
Розкриття місця аналізованого поняття або твору в літературному 

процесі, у творчості письменників. 
Обґрунтованість поняття або явища з дотриманням наукового стилю. 
5 балів 
Достатньо глибоке розуміння аналізованого поняття, правильність його 

визначення (дефініції). 
Вирізнення не всіх основних ознак (рис) аналізованого поняття. 
Розкриття місця аналізованого поняття або твору в літературному 

процесі, у творчості письменників. 
Обґрунтованість поняття з дотриманням наукового стилю. 
4 бали 
Глибоке розуміння аналізованого поняття, неточне визначення (дефініції) 

його. Вирізнення не всіх основних ознак (рис) аналізованого поняття. 
Розкриття місця аналізованого поняття або твору в літературному 

процесі, у творчості письменників. 
Обґрунтованість поняття з дотриманням наукового стилю. 
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3 бали 
Недостатнє розуміння аналізованого поняття, відсутність визначення 

(дефініції) його. 
Неповне вирізнення не всіх основних ознак (рис) аналізованого поняття. 
Нерозкриття місця аналізованого поняття або твору в літературному 

процесі, у творчості письменників. 
Відносне дотримання наукового стилю виклад). 
2 бали 
Поверхове з’ясування аналізованого поняття, відсутність визначення 

(дефініції) його. 
Неправильне окреслення ознак (рис) аналізованого поняття. 
Нерозкриття місця аналізованого поняття або твору в літературному 

процесі, у творчості письменників. 
Недотримання наукового стилю викладу. 
1 бал 
Аналізоване поняття або явище розкрито хибно. 
0 балів – немає відповіді. 
 
Завдання 5. 
Лабораторія літературного критика. 
Прочитайте вірш «Одкам’янійте, статуї античні...» зі збірки «Річка 

Геракліта» Ліни Костенко та виконайте завдання. 
1. Визначте проблематику, ідею, жанр поезії. 
2. Окресліть художні засоби (епітети, неологізми, метафори,  асонанси, 

алітерації тощо), використані в поезії. Поясніть особливості поетичного 
звукопису. 

3. Поясність останні два рядки у вірші. 
4. Укажіть особливості строфічної будови (розмір, тип римування). 
 

Одкам’янійте. статуї античні, 
одкам’янійте і кричіть на ґвалт!  
В Лос-Анджелесі пальми синтетичні  
уже вростають коренем в асфальт. 
 
Там смог навис, і сонце тяжко гріє.  
потік машин тісніший череди.  
і алігатор міста – алергія  
- виходить із асфальтів, як з води. 
 
 
 
 

Дерева вже тримаються за стіни,  
вони ідуть із міста ледь живі.  
Невже колись і їх уже не стане,  
ні коника в реліктовій траві? 
 
Сухі гілки – це вже вінок терновий.  
Останній клен світ за очі забіг.  
Залишиться єдиний лист кленовий –  
бетонний лист – розв’язкою доріг. 
 
Ліси мої. гаї мої священні! 
Пребудьте нам вовіки незнищенні! 
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1. Проблематика: 
Основна проблема: глобальна екологічна катастрофа під впливом 

інтенсивного техногенного розвитку цивілізації XX ст. 
5. Ідея: важливість збереження природи як вічної, «священної» дійсності 

для існування людини й людства. 
Жанр: гібридна лірична форма, синтез послання та медитації або 

приблизний чи можливий сонетоїд. 
Художні засоби: риторичні звертання (Одкам’янійте. статуї античні, 

/одкам’янійте і кричіть на ґвалт!: Ліси мої. гаї мої священні! / Пребудьте нам 
вовіки незнищенні!). 

Риторичне запитання (Невже колись і їх уже не стане./ ні коника в 
реліктовій траві?). 

Неологізм (одкам’янійте). 
Метафори: Там смог навис, і сонце тяжко гріє. / потік машин тісніший 

череди. 
В Лос-Анджелесі пальми синтетичні  
уже вростають коренем в асфальт. 
 

і алігатор міста – алергія –  
виходить із асфальтів, як з води. 
 

Персоніфікація: Дерева вже тримаються за стіни,  
вони ідуть із міста ледь живі. 
 

Сухі гілки – це вже вінок терновий 
 

Останній клен світ за очі забіг. 
 

Епітети: реліктова трава останній клен, єдиний лист, гаї священні тощо. 
 

Асонанси: наскрізні на і/и, а у першій строфі.  
На о, и. і у другій строфі. 
 

Алітерація: спорадичні у межах словосполучень: 
В Лос-Анджелесі пальми синтетичні 
уже вростають коренем в асфальт. 

 

і алігатор міста – алергія – 
 

6. Останні два рядки – це пуант, виконує роль смислової антитези 
супроти основного тексту, містить основну ідею. 

7. Вірш нагадує сонетоїд (але із зайвим катреном) або 
рівнострофічний вірш (на основі катренів із дистихом у якості останньої 
строфи). Розмір: п’ятистопний ямб зі спорадичним пірихієм у першій, другій і 
четвертій стопах. Тип римування: перехресне у 1, 2 і 3 строфах і суміжне у 4 
строфі. 

Критерії оцінювання. 
Правильно визначено проблематику, ідею та жанр поезії – 2 б.  
Правильно визначено художні засоби – 2 б.  
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Правильно пояснено два останні рядки – 2 б. 
Правильно визначено особливості строфічної будови (віршовий розмір та 

різновид рими) – 2 б. 
Частково правильна (неповна) відповідь на одне з чотирьох запитань 

оцінюється 1 балом. 
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ДЛЯ НОТАТОК
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