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ПЕРЕДМОВА 
 

Учень – не просто посудина, яку потрібно 

наповнити, а факел, який треба запалити. 

К. Ушинський 

Розвиток сучасної освітньої системи ставить безліч питань щодо змісту й 

організації навчання рідної мови, методичного забезпечення її викладання. 

Важливою проблемою є пошук оптимальних шляхів зацікавленості учнів до 

навчання, спонукання до творчості, підвищення розумової активності. Новий 

етап у розвитку шкільної освіти пов’язаний з упровадженням компетентнісного 

підходу до формування змісту та організації освітнього процесу. Перед  

учителем української мови стоїть завдання виховати особистість, яка уміє 

самостійно та нестандартно мислити, висувати оригінальні ідеї та 

прогнозувати, виявляти творчий підхід у будь-якій діяльності, правильно 

обрати свій подальший шлях, зважаючи на власні можливості, ефективно 

розвя’зувати проблеми, що виникатимуть в реальних ситуаціях життя. 

Раннє виявлення та підтримка талановитої молоді – пріоритет у нинішній 

освітній системі України. Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мов 

та літератури дає можливість виявити філологічну еліту України. Учасники 

олімпіади – носії нового філологічного мислення. Завдання олімпіади 

орієнтовані на лінгвістичну компетентність учнів, їхній інтелектуальний 

потенціал, неординарність та креативність мислення.  

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 закладах 

вищої освіти України. 

Композиційно інформаційно-аналітичний бюлетень «Організація, 

проведення, результати ІІ, ІІІ, ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

української мови та літератури (2019-2020 н.р., Сумська область)» чітко 

структурований: починається передмовою, потім представлено нормативні 

документи про проведення олімпіади з української мови та літератури; 

методичні рекомендації щодо виконання конкурсних завдань; завдання  

ІІ, ІІІ етапів; відповіді до завдань; аналітичний звіт про проведення олімпіади; 

заявку для участі у ІV етапі 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 
 

Процес організації та проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

української мови та літератури 2019-2020 н.р. здійснено відповідно до таких 

нормативних документів: 

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

22.09.2011 № 1099, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від  

17 листопада 2011 року за № 1318/20056 «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 України від 06.08.2019 №1077 «Про 

проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних 

предметів у 2019/2020 навчальному році» 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.03.2020 № 393 «Про 

внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України». 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.02.2020 № 244 «Про 

проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів у 2019-2020 навчальному році». 

Наказ Департаменту освіти і науки Сумської державної адміністрації  

від 01.10.2019 № 596-ОД «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році». 

Лист Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти від 23.10.2019 №641/11-10 «Графік проведення ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019-2020 н.р., методичні рекомендації, 

критерії оцінювання та завдання щодо підготовки учнів до олімпіад».  

Наказ Департаменту освіти і науки Сумської державної адміністрації від 

18.12.2019 № 801-ОД «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад та участь команд учнів Сумської області у IV етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад у 2019/2020 навчальному році». 

Наказ Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

від 31.01.2020 № 16-ОД «Про проведення відбірково-тренувальних зборів 

переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів у 2020 році». 

Наказ Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

від 25.02.2020 № 28-ОД «Про відправку учнів на IV етап Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 2020 року». 

Лист Міністерства освіти і науки України від 05.03.2020 № 1/9-147 «Про 

включення до складу команд-учасниць IV етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з української мови та літератури переможців  

Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка». 
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ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ 

ОЛІМПІАДИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
 

У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та 

літератури беруть участь учні 7-11 класів.  

Час роботи над олімпіадними завданнями для учнів 7 класів –  

3 астрономічні години, для учнів 8-11 класів – 4 астрономічні години. 

Комплект олімпіадних завдань охоплює програмовий матеріал з різних 

розділів курсу за попередні роки навчання та теми, які учні повинні були 

опанувати до терміну проведення олімпіади відповідно до чинних навчальних 

програм для закладів загальної середньої освіти, ураховуючи програми для 

поглибленого вивчення у 8-9 класах та програми для профільного вивчення в 

10-11 класах.  

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.  

Завдання з української мови вибудовуватимуться в такому форматі: 

творча робота (есе), синтаксичний аналіз речення (8-11 класи), завдання 

відкритого типу на конструювання мовних одиниць, вибір нормативної форми, 

редагування речень, тлумачення фразеологізмів тощо. 

Звертаємо увагу, що завдання з української літератури для кожного класу 

мають спільну структуру: відповіді на бліц-запитання, запитання з теорії 

літератури, ідейно-художній аналіз поетичного тексту або паспорт твору. 

Завдання вимагають ксерокопіювання з розрахунку:  

7-10 класи – 2 сторінки (формату А-4) на учня; 

11 класи – 3 сторінки (формату А-4) на учня.  

Звертаємо Вашу увагу на те, що учням не дозволяється користуватись 

додатковою літературою (посібниками, довідниками, словниками, текстами 

художніх творів і статей тощо) та мобільними пристроями. 

Оцінювання результатів виконання завдань здійснюється в балах, 

указаних безпосередньо в завданнях.  

Творча робота учня оцінюється відповідно до критеріїв:  

повнота розкриття теми;  

стислість, ясність;  

логічна послідовність викладу думок (кожен абзац есе повинен 

розкривати одну думку);  

структурна цілісність та стильова єдність тексту;  
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переконливе аргументування порушеної проблеми;  

точність, зрозумілість думки, адекватність її мовному оформленню; 

образне мислення, власна позиція автора. 

Критерії оцінювання есе – за методичними рекомендаціями Міністерства 

освіти і науки України з вивчення української мови в 2019-2020 навчальному 

році. 

Керівникам Р(М)МО, ОТГ рекомендуємо: 

1. Виявити філологічно обдарованих дітей, спланувати та проводити 

роботу з ними, ураховуючи нахили, здібності та зацікавленості. 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. Спланувати науково-методичні заходи щодо вдосконалення навичок 

учителів української мови та літератури здійснення художньо-ідейного, 

герменевтичного аналізу тексту й методики створення учнями есе, образу тощо.  

3. Організувати обмін досвідом на районному (міському) рівні, рівні ОТГ 

з питань роботи з філологічно обдарованими учнями.  

4. Налагодити співпрацю з науковими співробітниками закладів вищої 

освіти (за можливості).  

5. До складу журі ІІ етапу олімпіади включати найдосвідченіших 

фахівців, які б змогли об’єктивно підходити до визначення переможців, а 

відповідно якісніше формувати учнівські команди для участі в ІІІ етапі.  

Учителям закладів загальної середньої освіти: 

1. У процесі підготовки учнів до участі в олімпіаді особливу увагу 

приділяти підвищенню рівня мовної культури школярів, зокрема володінню 

ними орфографічними, орфоепічними, лексичними, стилістичними нормами; 

визначенню лексичного та граматичного значення загальновживаних слів; 

вивченню термінологічного апарату з мови, редагуванню текстів, 

синтаксичному розбору речень і словосполучень.  

2. Приділити належну увагу художньо-ідейному аналізу художнього 

твору, прищеплювати навички цього аналізу, надавати практичну допомогу 

учням. Поряд із цим слід систематично підвищувати власний рівень 

компетентності з цього питання: необхідно відійти від ідеологічного чи 

соціально зааганжованого прочитання-аналізу художнього твору.  

3. Використовувати можливості міжпредметних зв’язків (історія, світова 

література, образотворче мистецтво, музика, географія тощо), освітніх 

електронних ресурсів. 

З метою якісної підготовки учнів до ІІ етапу олімпіади рекомендуємо під 

час цього процесу використовувати навчально-методичну літературу, 

рекомендовану листом Міністерства освіти і науки України від 10.06.2019  

№ 1/9-365 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством 

освіти і науки України для використання у закладах освіти», інформаційно-

аналітичні бюлетені Сумського ОІППО та мовно-літературні сайти. 
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ЗАВДАННЯ ІІ ЕТАПУ  

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ  

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ  
 

7 клас 

І. Напишіть есе за однією із запропонованих тем.  

✓ На прохання Укрпошти тобі потрібно обрати героя (героїню) 

нової марки. Хто б це міг бути й чому? 

✓ Якби тобі випав шанс подорожувати сучасною Україною з одним із 

київських князів, хто б це був і чому? 

✓ Моє серце 

12 балів  
 

ІІ. Підпишіть малюнки словами з довідки. 

 

Малюнок 1       Малюнок 2 

 

                                       Малюнок 3 
Довідка: відносини, стосунки, взаємини, відношення. 

Складіть три речення за малюнками. 

6 балів 
 

ІІІ. Виконайте тестові завдання. 

1. Виділений іменник у реченні Слова – це крилаті ластівки виступає 

А підметом     В додатком 

Б присудком     Г обставиною 

2. В орудному відмінку однини слід писати літеру е в закінченнях усіх 

іменників у рядку 
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А ячмінь, тротуар    В плече, калач 

Б стиль, майстер    Г кущ, вікно 

3. Помилку в утворенні ступеня порівняння допущено в прикметнику 

А найпопулярніший    В найбільш високий 

Б більш швидший     Г смачніший 

4. Порушено норму при відмінюванні числівника в рядку 

А семисот восьмидесяти двох  В сімомастами вісімдесятьома 

двома 

Б семистам вісімдесятьом двом  Г на семистах вісімдесяти двох 

5. У кличному відмінку закінчення -у(-ю) має іменник 

А край      В рік 

Б село      Г кущ 

6. Слово що є займенником у реченні 

А Тут юності замріяна стежина, що вабить за околиці села. 

Б Стало так тихо, що чути навіть політ бджоли. 

В У душі хлопець непокоївся, що весна видалася засушливою. 

Г Ти ніяк не можеш зрозуміти, що без науки неможливий розвиток 

суспільства 

7. Літеру е (є) потрібно писати в особових закінченнях усіх дієслів у 

рядку 

 А чеш..ш, вплива..ш, бубон..ш, гасн..ш 

 Б каж..ш, точ..ш, прихову..ш, тисн..ш 

 В блідн..ш, поверта..ш, прос..ш, визира..ш 

 Г мож..ш, зцілю..ш, мерзн...ш, тягн..ш 

8.  Перший склад наголошений у слові 

А жалюзі 

Б читання 

В разом 

Г течія 

8 балів 
 

ІV. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у 

висловлюваннях. 

1. Козацькі та чумацькі пісні належать до … пісень. 

2. Пісня, що побудована як діалог між матір’ю і сином, – це… 

3. Історична повість – це… 

4. Особливості будови коломийки полягають у … 

5. Слова «Хто хоч хвилю зазнав неволі, той зазнав гіршого, ніж смерть» 

належать героєві повісті «Захар Беркут» … 

6. Який художній засіб вжитий у рядках: 

«Мене, мати, огні знають, 

– Як я іду – потухають»? 
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7. Який елемент образу рідної землі є наскрізним і відіграє важливу роль 

у розвитку подій повісті І. Франка «Захар Беркут»? Що він символізує? 

8. Хто написав мелодію до вірша Т.Г. Шевченка «Заповіт»? 

8 балів 
 

V. Назвіть складові сюжету твору І.Я. Франка «Захар Беркут». 

5 балів 
 

Максимальна кількість балів – 39. 
 

8 клас 

Українська мова 
 

І. Напишіть есе на одну з тем. 

✓ Ти знайшов кришталеву кулю, що показує твоє майбутнє. Що ти там 

побачив? 

✓ Героїчне місце української історії 

✓ Обереги моєї душі 

✓ Якби тобі випав шанс подорожувати з будь-яким письменником, хто 

б це був і чому? 

12 балів 

ІІ. Лінгвістичний бліц. 

1. Доберіть антонім до фразеологізму грати першу скрипку. 

2. Правильною є відмінкова форма числівника: п’яти (родовий), 

шестидесятьом (давальний), стами (орудний), на п’ятьохстах (місцевий). 

3. Поставте іменники в родовому відмінку множини: відкриття, буря, 

роздоріжжя, миша. 

4. Поясніть відмінність у написанні префіксів у словах пречепурний, 

причепурений, прежовтий, прижовклий. 

5. У реченнях до підметів-іменників допишіть поданий у дужках 

присудок у потрібній формі. 

Сто метеликів (знялися, знялося) вгору. Половина хлопців (грала, грали) у 

футбол. 

6. Назвіть типи мовлення. 

6 балів 

ІІІ. Запишіть речення, зробіть синтаксичний розбір речення (підкресліть 

члени речення, надпишіть над кожним словом частини мови, дайте 

загальну характеристику). 

Там будуть горіти до ранку всю ніч в туманних дзеркалах червоні 

троянди (О. Пахльовська). 

8 балів 
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ІV. Запишіть наведені сполуки слів правильно та стисло поясніть 

граматичну помилку. 

 Наприклад: сильний нежить (неправильне вживання роду). 

Менш добріший; два з половиною підручника; не було в їх; лікуючі 

властивості рослин; хворіти грипом; віддати біля сто гривень; більшість учнів 

вирішили піти до театру; не дивлячись на труднощі; потребуючі невідкладної 

допомоги; яка зараз година; мандрувати по вулицям міста; давайте 

подумаємо. 

6 балів 

Українська література 

І. Зробіть ідейно-художній аналіз вірша (визначте тему, ідею, назвіть 

художні засоби). 

Коли копають картоплю 
 

Коли копають картоплю,–  

стелеться дим над землею, 

Листя летить воскувате,  

ніби метеликів рій, 

Пахне грибами і медом,  

вогкістю пахне тією, 

Що, опріч назви «осінь»,  

немає імені їй. 

Коли копають картоплю,  

ключ угорі журавлиний 

Рідною мовою кличе у невідомі краї; 

Смутком тоді щасливим повниться серце людини, 

Вітер, як старості повів, навкруг обвіває її. 

М. Рильський 

10 балів 
 

ІІ. Бліц-опитування. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості 

та лаконічності. 

1. Яка суттєва різниця між козацькими та історичними піснями? 

2. Анонімність не є ознакою пісні 

А «Зажурилась Україна» 

Б «Ой не ходи, Грицю…» 

В «За Сибіром сонце сходить» 

Г «Ой Морозе, Морозенку» 

Д «Максим козак Залізняк» 

3. З якою метою в народних думах використовується ретардація? 

4. Науковий термін «дума» вперше запровадив … 

5. Яка пісня пов’язує Марусю Чурай та Івана Котляревського? 

6.  У назві якої історичної пісні використано персоніфікацію? 

6 балів 
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ІІІ. Назвіть художні засоби, використані в рядах історичних пісень. 

1. Попереду Морозенко 

Сивим конем виграває… 
 

2. Віють вітри, віють буйні, 

Аж дерева гнуться. 

Ой як болить моє серце, 

А сльози не ллються. 
 

3. Не плач, не плач, Марусенько, 

Не плач, не журися, 

Та за свого миленького 

Богу помолися! 
 

4. Та ми ж думали, ой, та ми ж думали, 

Та що сизий орел по степу літає,– 

Аж то Сірко на конику виграває. 

4 бали 

Максимальна кількість балів – 52. 
 

9 клас 
 

Українська мова 
 

І. Складіть есе на одну із запропонованих тем. 

1. Є два бажання, здійснення яких може скласти справжнє щастя 

людини: бути корисним і мати спокійну совість  

2. Якщо важко вам стане в путі, ви дороги батьків пригадайте.  

(Д. Луценко)  

3. І лиш боротись – значить жить! (І. Франко) 

12 балів 

ІІ. Запишіть правильно слова. 

На/виліт, масово/політичний, діалектно/матеріалістичний, 

сліпо/глухо/німий, трохи/вище/зазначений, людино/день, норд/вест, 

кінець/кінцем, озерно/болотний, здивовано/розгублений, усесвітньо/історичний, 

кисло/молочний, геть/чисто, десь/інде,  честь/честю, одним/один, 

кіловат/година, залізо/бетон, кримсько/татарський, контр/адмірал,  

жень/шень, молочно/кислий,  до/вподоби, на/зло. 

6 балів 

ІІІ. Поясніть значення поданих фразеологізмів, доберіть синонімічні. 

Вітер у кишенях свистить, лантух з маслаками, хоч картину малюй, 

вибілювати зуби, моркву скребти. 

5 балів 
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ІV. Запишіть речення, розставте розділові знаки, побудуйте його 

структурну схему, зробіть синтаксичний розбір. 

При повній тиші в повітрі густий гай легко затримав зібране за день 

тепло і тепер звідти пашіло як з печі. (М. Коцюбинський) 

6 балів 

V. Відредагуйте. 

Дякуючи обставинам, зайти в тупик, вирішити задачу, відноситися по-

дружньому, горять щоки, кидатися в очі, поступила пропозиція, приїхати на 

поїзді, нанести збитки, ні під яким видом. 

5 балів 

 

VІ. Поставте наголос у словах. 

Зубожіти, зручний, маркетинг, піцерія, цінник, лате, котрий, добуток, 

порядковий, уподобання. 

5 балів 

Українська література 

І. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості та лаконічності у 

висловлюваннях. 

1. Запишіть найдавніші рукописні книги. 

2. Що таке поетика? 

3. У якому творі Григорій Сковорода міркує: «Старий Катон чим мудрий і 

щасливий? Не достатком, не чином тим, що йде за натурою, як видно з 

Цицеронової книжечки «Про старість»? 

4. Хто вперше здійснив видання «Енеїди» в 1798 році? 

5. Розкрийте символічне значення зерна й ґрунту з «Притчі про сіяча». 

6. Назвіть перекладачів Біблії. 

7. Який навчальний заклад дав світові філософа й письменника Григорія 

Сковороду, композиторів Максима Березовського й Дмитра Бортнянського ? 

7 балів 
 

ІІ. Заповніть таблицю. 
 

1 2 3 4 

Назва твору Літопис 

Самійла Величка 

Літопис Григорія 

Граб’янки 

Літопис 

Самовидця 

Рід    

Жанр    
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1 2 3 4 

Тема    

Ідея    

Образи    

Особливості    

6 балів 
 

ІІІ. Складіть  паспорт твору, з якого наведені такі рядки: 

«З вами, русичі, хочу голову свою положити або напитися шоломом з Дону!» 

1. Автор. 2. Назва твору. 3. Рік видання. 4. Жанр. 5. Літературний рід.  

6. Тема. 7. Ідея. 8. Композиція. 9. Проблематика. 10. Переклади й переспіви. 

10 балів 

Максимальна кількість балів – 62. 

10 клас 
 

Українська мова 
 

І. Напишіть есе на одну з тем. 

✓ Неосмислене життя не варте того, щоб його прожити.(Сократ) 

✓ Щастя – це не щось готове. Щастя залежить тільки від ваших дій. 

(Далай Лама) 

✓ Неможливих речей немає. Є недостатня кількість спроб. (Любко Дереш) 

12 балів   
 

ІІ. Укладіть мінісловник (10 слів) «Складні випадки наголошування 

прикметників». 

10 балів 

ІІІ. Відредагуйте речення.   

Ми пам’ятаємо й не забуваємо найкращі моменти свого власного 

життя. Шевченко писав вірші, поеми, повісті, прозу. На зло, у свою чергу, 

треба відповідати добром. Слід потурбуватися за своє здоров’я, опанувати 

собою. Одна дорога і один шлях осягнення вершин редакторської 

майстерності – постійна і щоденна праця. Після успішних переговорів 

підписано вигідну контрактну угоду. 

6 балів 

ІV. Запишіть речення, розставивши розділові знаки. Побудуйте його 

структурну схему, зробіть синтаксичний розбір (підкресліть члени 

речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте загальну 

характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням). 



 

 

 

15 

З жита обізвалась перепілка  жайворонки підіймалися все вище і вище в 

мальовану блакить неба і враз притихли певне першими побачили як у колосках 

заворушилося сонце вмилося росою і простелило стежку по річці а на тій 

червоній прошві зачервонів крихітний човник (М. Стельмах). 

8 балів 

Українська література 

І. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії (визначте тему, ідею, назвіть 

художні засоби). 

Зацвів бузок. На столику між книг 

Стоїть букет. І тиша зазвучала. 

Коли б не повернувся мандрівник, 

Він мусить знати – тут його чекали. 
 

Відбите сонце в кахлях й кришталях. 

Буденність, казка, трохи куртуазність. 

І на поштовій картці янголя 

Копилить губки, наче від образи. 
 

Та зважся повернутися – тоді 

Його малі крильцята затріпочуть. 

Бо голос твій – наш з ним єдиний дім, 

А наше небо – твої сірі очі. 
 

І поки світом носиш теплий німб 

Ти над чолом, просвітленим і добрим, 

Сади стоять, молочні й мовчазні, 

В надїї зазираючи за обрій. 
 

Обкурюють сади – бо холоди 

Так обпікають вишням срібні  спинки. 

Десь за плечем блукальця білий дим 

Сплітається в химерну постать жінки. 

Катерина Калитко 

10 балів 
 

ІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у 

висловлюваннях. 

1. Хто про кого сказав: «…се великий артист зору, се колосальне 

всеобіймаюче око України»? 

2. Яку із своїх театральних ролей Марія Заньковецька називала 

найулюбленішою? 

3. Визначте засіб комічного в сцені побутової бійки із повісті І. Нечуя-

Левицького «Кайдашева сім’я»: «Не чорна хмара з синього моря наступала, 

то виступала Мотря з Карпом з-за своєї хати до тину». 

4. Вихідцем із козацької старшини був… (назвіть героя, автора та назву 

твору). 
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5. Який твір літературознавець М. Наєнко назвав симфонічним, 

характеризуючи його частини музичними термінами: алегро, адажіо, 

менует, рондо?  

6. Укажіть автора й назву твору, з якого взято рядки: «Чай я пив і знаю, як 

його настановлять, то сам тобі розкажу; а кофію не знаю, як роблять. Піди 

ти зараз до Сидоровички – вона зна – і повчися в неї».  

7. Хто про кого сказав: «Перший симфоніст української прози»? 

8. Походження назви роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла 

повні?». 

8 балів 
 

ІІІ. Доберіть фразеологізми або прислів’я до персонажів повісті 

«Кайдашева сім’я» І.С. Нечуя-Левицького, які якнайкраще їх 

характеризують (не менше 5).  

5 балів 
 

ІV. Складіть сенкан до образу Ничипора Варениченка. 

5 балів 
 

Максимальна кількість балів – 64. 
 

11 клас 

Українська мова 

І. Напишіть есе на одну із тем. 

✓ Заклади освіти сьогодні – джерело знань чи загальноприйняте 

твердження? 

✓ Для досягнення успіху потрібно ризикувати чи краще враховувати всі 

«за» і «проти»? 

✓ Щастя виключає старість. Хто зберігає здатність бачити 

прекрасне, той не старіє… 

12 балів 
 

ІІ. Запишіть речення, розставте пропущені розділові знаки, побудуйте його 

структурну схему, зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени 

речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте загальну 

характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням). 

 І хоч було багато світла обличчя в людей що стояли навколо зробились 

збляклі й невиразні усі вони не красу світу відчували а напружено стежили чим 

закінчаться переговори. (В.Шевчук) 

10 балів 
 

ІІІ. Поставте наголос у словах. 

Дичавіти, безпринципний, бурштиновий, відгомін, завчасу, індустрія, 

свердло, сільськогосподарський, текстовий, разом, благовіст, перекис, адже, 

натщесерце, болотяний, подушка, католицький, болотистий, слина, 

рекрутський.  

5 балів 
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ІV. Виконайте тестові завдання. 

1. У якому рядку всі слова треба писати через дефіс? 

А Всесвітньо/історичний, гірко/солоний, воєнно/стратегічний,  

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. 

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. Редагування потребує словосполучення 

А прийняти належні міри 

Б прийняти нового клієнта 

В прийняти речі зі столу 

Г прийняти гостей щедро 

Д прийняти в партію 

5. Позначте речення зі складеним дієслівним присудком. 

А В океані рідного народу відкривай духовні острови! (В. Симоненко) 

Б Буду я навчатись мови золотої (А. Малишко). 

В Люди часто з мухи слона роблять (І. Карпенко-Карий). 

Г Горобцеві з соколом не змагатись (Народна творчість). 

Д У кухаря живіт завжди готовий смакувати (Народна творчість). 

6. Правильно узгоджено числівник з іменником у рядку 

А двадцять три учня 

Б чотири учасника 

В півтора місяця 

Г двоє учасниць 

Д три академіка 

6 балів 
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Українська література 
 

І. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у 

висловлюваннях. 

1. Організатором літературної дискусії 1925-1928 рр. був … 

2. Сучасники порівнювали його з П. Тичиною й називали 

найвидатнішим серед митців національного відродження. Українську поезію 

він підніс до загальноєвропейського рівня, збагативши її інтелектуалізмом, 

драматичністю, філософічністю та гуманізмом. 

3. Хто з письменників є автором теорії деструкції? 

4. Назвіть твір та його автора, послуговуючись художніми деталями: 

«автомобілібілібілі», «візники-люди», «життєрух». 

4 бали 
 

ІІ. Упізнайте твір за символом та вкажіть автора. 

1. «На кого посміла знятись зрадника рука…» 

2. «Світи щодня лампаду Кіпріді добрій…» 

3. «Любові усміх квітне раз – ще й тлінно…» 

4. «Бо хто ж твоїй науці допоможе на певний шлях ступити з 

манівцями…» 

8 балів 
 

ІІІ. На основі особливостей художнього стилю запропонованого уривка 

заповни «паспорт» твору. 

Я дивився на город. Вечоріло. – Я довго не повертався, я смакував: всіх їх 

через дві години не буде! – Вечоріло. – І знову передгрозові блискавиці різали 

краєвид. На дальньому обрії за цегельнею підводились димки. Версальці 

насідали люто й яро – це передають у телефон. На пустельних трактах зрідка 

виростають обози й поспішно відступають на північ.  

В степу стоять, як дальні багатирі, кавалерійські сторожові загони. Тривога. 

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. 

10 балів 

ІV. Заповніть таблицю, використовуючи вивчені твори в 10-11 класах або 

прочитані самостійно (не менше 5). 
 

Ім’я та прізвище 

письменника 

Назва твору, жанр, 

літературний напрям 

У цьому творі мене 

вражає (обурює, 

змушує 

замислитись…) 

   

10 балів 

Максимальна кількість балів – 65. 
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ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ 

II ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
 

7 клас 

ІІ.  Малюнок 1 – стосунки. 

Малюнок 2 – відносини. 

Малюнок 3 – відношення. 
 

ІІІ. Виконайте тестові завдання. 

1. Виділений іменник у реченні Слова – це крилаті ластівки виступає 

Б присудком 

2. В орудному відмінку однини слід писати літеру е в закінченнях усіх 

іменників у рядку 

В плече, калач (плечем, калачем) 

3. Помилку в утворенні ступеня порівняння допущено в прикметнику 

Б більш швидший (більш швидкий) 

4. Порушено норму при відмінюванні числівника в рядку 

А семисот восьмидесяти двох (семисот вісімдесяти двох) 

5. У кличному відмінку закінчення -у (-ю) має іменник 

А край (краю) 

В рік (року) 

6. Слово що є займенником у реченні 

А Тут юності замріяна стежина, що вабить за околиці села. 

7. Літеру е (є) потрібно писати в особових закінченнях усіх дієслів у 

рядку 

Г можеш, зцілюєш, мерзнеш, тягнеш 

8. Перший склад наголошений у слові 

В разом 
 

ІV. Дайте відповідь на запитання, дотримуючись чіткості та лаконічності у 

висловлюваннях. 

1. Суспільно-побутових пісень. 

2. «Гомін, гомін по діброві». 

3. Історична повість – це повість, сюжет якої побудований на історичному 

матеріалі та відтворює в художній формі певний період історії. 

4. Особливості будови коломийок полягають у тому, що ці пісні 

складаються з двох чотирнадцятискладових рядків з паузою після восьмого 

складу. 

5. Максимові Беркуту. 

6. Метафору (персоніфікацію). 
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7. Кам’яний Сторож – це символ-оберіг Тухольщини. 

8. Микола Лисенко, Михайло Вербицький, Гордій Гладкий. 
 

V. Назвіть складові сюжету твору І.Я.Франка «Захар Беркут». 

Експозиція: знайомство з Тугаром Вовком, його дочкою Мирославою. 

Зав’язка: полювання, Максим Беркут рятує Мирославу, зародження 

кохання між молодими людьми; Тугар Вовк у розмові з Максимом звинувачує 

Захара Беркута в підбуренні громади проти нього; збори громадської ради села 

Тухля. 

Розвиток дії:; Тугар Вовк пристає до монголів; спроба тухольців 

розгромити будинок Тугара Вовка; Максим Беркут у полоні; сон Захара 

Беркута, рада тухольців; звістка Мирослави про те, що Максим у полоні; 

реалізація тухольцями плану Максима Беркута; перемовини  Тугара Вовка з 

тухольцями. 

Кульмінація: сокира Бурунди над головою Максима. 

Розв’язка: порятунок Максима, батькове благословення Максима та 

Мирослави, останнє звернення до громади Захара Беркута. 

 

8 клас 

Українська мова 

ІІ.  

1. Грати першу скрипку – пасти задніх, плутатися у хвості. 

2. П’яти. 

3. Відкриттів, бур, роздоріж, мишей. 

4. Префікс пре – найвищий вияв ознаки предмета чи дії. Префікс при – 

неповнота якості чи дії, завершеність дії. 

5. Сто метеликів знялося (увагу зосереджено на кількості). Сто метеликів 

знялися (увагу зосереджено на назві). 

6. Опис, роздум, розповідь. 

ІІІ. 

Пр.            Дієсл.              Дієсл.       Пр.      Ім.        З.      Ім.     Пр.      Прикм.                        Ім .                           Прикм. 

Там будуть горіти до ранку всю ніч в туманних дзеркалах   червоні  

Ім. 

троянди.   

Речення розповідне, неокличне, просте, двоскладне, поширене, повне, 

неускладнене. 

ІV. Менш добрий (творення ступенів порівняння прикметників),  два з 

половиною підручники (зв'язок числівників з іменниками), не було в них   

(відмінювання займенників), лікувальні властивості рослин (лексична 

помилка),  хворіти на грип (будова словосполучень), віддати  близько ста 
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гривень (позначення приблизної кількості), більшість учнів вирішила піти до 

театру (узгодження головних членів речення), незважаючи на труднощі 

(лексична помилка), той, хто потребує невідкладної допомоги (активні 

дієприкметники), котра зараз година (позначення часу), мандрувати 

вулицями міста (будова словосполучень), подумаймо (творення наказового 

способу). 

Українська література 

І. Тема: змалювання краси восени.  

Ідея: уславлення краси природи.  

Художні засоби: 

– епітети: «ключ журавлиний», «рідною мовою»; 

– порівняння «листя летить воскувате, ніби метеликів рій», «вітер, як 

старості повів»; 

– персоніфікація «ключ угорі журавлиний кличе»; 

– метафора «стелеться дим над землею»; 

– анафора «коли копають картоплю». 

ІІ.  

1. Історичні пісні про історичні події, видатні постаті. У козацьких піснях 

відображено не конкретні події та видатні особи, а  життя козаків, 

переважає побутова ситуація. 

2. «Ой не ходи, Грицю». 

3. Урочистий, піднесений стиль дум посилюється. Ретардація – 

уповільнення розповіді. 

4. М.Максимович. 

5. «Віють вітри, віють буйні». 

6. «Чи не той то хміль», «Зажурилась Україна». 

ІІІ. 

1.  Епітет, метафора. 

2. Паралелізм, епітет, метафори, рефрен. 

3. Риторичне звертання, риторичний оклик, анафора. 

4. Анафора,  епітет, паралелізм, метафора. 
 

9 клас 

ІІ. Запишіть правильно слова. 

Навиліт, масово-політичний, діалектно-матеріалістичний, 

сліпоглухонімий, трохи вище зазначений, людино-день, норд-вест, кінець 

кінцем, озерно-болотний, здивовано-розгублений, усесвітньо-історичний, 

кисломолочний, геть-чисто, десь-інде,  честь честю, одним один, кіловат-
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година, залізобетон, кримськотатарський, контр-адмірал, женьшень, 

молочнокислий,  до вподоби, на зло. 

ІІІ. Поясніть значення поданих фразеологізмів, доберіть синонімічні. 

Вітер у кишенях свистить – немає грошей;  ні гроша за душею немає. 

Лантух з маслаками – дуже худа, виснажена людина; валитися від вітру. 

Хоч картину малюй – хтось дуже гарний; хоч з лиця воду пий. Вибілювати  

зуби – сміятися; продавати зуби. Моркву скребти – сварити; накрити мокрим 

рядном. 

ІV. Запишіть речення, розставте розділові знаки, побудуйте його 

структурну схему, зробіть синтаксичний розбір. 
Прийм.    Прикм.          Ім.  Прийм.       Ім.            Прикм.        Ім.        Присл.         Дієсл.                    Дієпр.  Прийм.  Ім. 

При повній тиші в повітрі густий гай легко затримав зібране за день  
Ім.          Сп.  Присл.        Присл.        Дієсл.             Сп.   Пр.      Ім. 

тепло, і тепер звідти пашіло, як з печі. 

Речення розповідне, неокличне, складне, сполучникове, складносурядне, 

послідовність подій, єднальний сполучник і,  складається з двох частин. 

1 – умовно просте, двоскладне, поширене, повне, ускладнене 

дієприкметниковим зворотом. 

2 – умовно просте, односкладне, безособове, поширене, повне, ускладнене 

порівняльним зворотом. 

[ ] , і [ ]. 

V. Відредагуйте. 

Дякуючи обставинам – завдяки обставинам, зайти в тупик  – потрапити 

(зайти) в глухий кут, вирішити задачу – розв’язати, відноситися по-

дружньому – ставитися по-дружньому, горять щоки – пашать, кидатися в 

 очі – впадати в око, поступила пропозиція – надійшла пропозиція, приїхати на 

поїзді – приїхати поїздом, нанести збитки – завдати збитків, ні під яким 

видом – у жодному разі. 

VІ.  Поставте наголос у словах. 

Зубо́жіти,  зру́чний, ма́ркетинг, піце́рія,  цінни́к, ла́те, котри́й, добу́ток, 

порядко́вий, уподо́бання. 

Українська література 

І. 

1. Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава (1073), Ізборник (1076). 

2. Поетика – це особливості художньої форми фольклорних і 

літературних творів. 

3. «Бджола та Шершень». 

4. Конотопський поміщик Максим Пурпура. 

5. Зерно – боже слово, ґрунт – людське серце . 
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6.П.Куліш, І.Пулюй, І.С.Нечуй-Левицький, І.Огієнко. 

7. Києво- Могилянська академія. 

ІІ.  

Назва твору Літопис 

Самійла Величка 

Літопис Григорія 

Граб’янки 

Літопис 

Самовидця 

Рід Епос Епос Епос 

Жанр Літопис Літопис Літопис 

Тема Зображення подій 

Національно-

визвольної війни 

Зображення подій 

Національно-

визвольної війни 

Зображення 

подій 

Національно-

визвольної війни 

Ідея Уславлення героїзму 

Б.Хмельницького 

Уславлення 

мужності козаків 

Возвеличення 

мудрості, 

рішучості 

Б.Хмельницького 

Образи Б.Хмельницький І.Підкова, 

Б.Хмельницький 

 Б.Хмельницький, 

І.Виговський, 

П.Дорошенко 

Особливості Значний обсяг, 

розповідь про 

дипломатичні зв’яжи 

України 

Не всі факти 

оповіді історично 

достовірні 

Незалежність 

автора і 

авторської думки 

від конкретного 

владного хазяїна 
 

ІІІ.  

1. Невідомий. 2. «Слово про похід Ігорів». 3. 1800. 4. Героїчна поема. 

5. Ліро-епос. 6. Змалювання походу новгород-сіверського князя Ігоря на 

половців 1185 року. 7. Заклик руських князів до єднання для спільної боротьби 

проти зовнішніх ворогів. 8. Вступ (заспів), 4 частини, закінчення. 9. Батьки і 

діти, амбіції й обов’язки, гідність, честь, слава, патріотизм, подружня вірність. 

10. М. Шашкевич, І. Вагилевич, М. Рильський, Т.Шевченко, І. Франко,  

М. Зеров, П. Тичина, А. Малишко та інші. 
 

10 клас 

Українська мова 
 

ІІ. Укладіть мінісловник (10 слів) «Складні випадки наголошування 

прикметників».  

Бурштино́вий, виши́ваний, зру́чний, зубо ́жілий, ко́сий, лі́карський (щодо 

лікаря), ліка́рський (щодо ліків), нови́й, пі́длітковий, полого́вий. 
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ІІІ. Відредагуйте речення.   

Ми пам’ятаємо найкращі моменти свого життя. Шевченко писав 

вірші, поеми, повісті. На зло насамперед (передусім) треба відповідати 

добром. Варто потурбуватися про своє здоров’я, опанувати себе. Один шлях 

досягнення вершин редакторської майстерності – щоденна праця. Після 

успішних перемовин підписано вигідну угоду. 

ІV. Запишіть речення, розставивши розділові знаки. Побудуйте його 

структурну схему, зробіть синтаксичний розбір (підкресліть члени 

речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте загальну 

характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням). 

 
 прийм    ім.            дієсл.                     ім.                             ім.                          дієсл.                част.  присл. сп. присл.  прийм.    

прикм. 

З  жита обізвалась перепілка, жайворонки підіймалися все вище і вище в 

мальовану  
         ім.             ім.    сп.   прил.           дієсл.       вст. слово, присл.    числ.             дієл.         сп.  прийм.      ім.                     дієсл. 

блакить неба і враз притихли: певне, першими побачили, як у колосках 

заворушилося  
     ім.          дієсл.                 ім.        сп.          дієсл.                    ім.        прийм.   ім.       сп.   прийм.  займ.     прикм.         ім. 

сонце, вмилося росою і простелило стежку по річці, а  на тій червоній прошві  
        дієсл.                 прикм.                 ім.  

зачервонів крихітний човник (М. Стельмах). 

                        що? 

[ 1 ], [ 2 ]: [ 3], ( 4  як ), а [ 5 ]. 

 

Розпов., неокл., складне, багатокомпонентне, з різними видами зв’язку:  

1-2 р. – безсполучниковий зі смисловим відношенням одночасності,  

2-3 р. – безсполучниковий із причинно-наслідковим смисловим відношенням,  

3-4 р. – підрядне з’ясувальне,   

4-5 р. – сурядний зі смисловим відношенням зіставлення, скл. з 5 простих 

речень (частин). 

1 р. – формально просте, двоскл., по2шир., повне, неускл. 

2 р. – формально просте, двоскл., пошир., повне, ускл. однорідн. присудками. 

3 р. – формально просте, двоскл., пошир., неповне, ускл. вст. словом. 

4 р. – формально просте, двоскл., пошир., повне, ускл. однорідн. присудками. 

5 р. – формально просте, двоскл., пошир., повне, неускл. 



 

 

 

25 

Українська література 

І. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії (визначте тему, ідею, назвіть 

художні засоби). 

1. Тема: зображення сподівань мандрівника на повернення додому, де його 

чекає кохана жінка. 

2. Ідея: возвеличення вірності в коханні, відданості, терплячості. Рідний дім – 

це найдорожче місце для кожної людини. 

3. 1) Тропи: епітети – «теплий німб», «чоло просвітлене і добре», «молочні 

мовчазні сади», «химерна постать», метафори – «стоїть букет», «носити німб», 

«сади стоять», «сади зазирають за обрій», «обпікають спинки», порівняння – 

«копилить губки, наче від образи». 

     2) Стилістичні фігури: оксюморон – «тиша зазвучала», «холоди обпікають», 

інверсія – «зацвів бузок», асиндетон – «відбите сонце в кахлях й кришталях. 

Буденність, казка, трохи куртуазність», символ – німб (святість жінки). 

 

ІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у 

висловлюваннях. 

1. І. Франко про І. Нечуя-Левицького. 

2. «Лимерівна» Панаса Мирного 

3. Змішування низького й високого стилів, сарказм. 

4. Кряжов, «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного 

5. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного 

6. «Мартин Боруля» І. Карпенко-Карого 

7. О. Гончар про Панаса Мирного 

8. Біблійний вислів із книги Йова (порадив брат Іван Руденко) 
 

ІІІ. Доберіть фразеологізми або прислів’я до персонажів повісті 

«Кайдашева сім’я» І.С. Нечуя-Левицького, які якнайкраще їх 

характеризують (не менше 5). 

Кайдашиха: співати дифірамби панам.  

Омелько: має золоті руки. 

Мотря: хоч кіл на голові теши. 

Мелашка: хоч до рани прикладай (на початку життя в родині Кайдашів). 

Баба Палажка: намолоти сім мішків гречаної вовни (сцена «лікування» 

Кайдаша). 
 

ІV. Складіть сенкан до образу Ничипора Варениченка. 

Нечипір Варениченко 

зневажений, запальний 

переживає, відстоює, грабує 
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Чіпка з правдошукача перетворився на вбивцю. 

«Пропаща сила» 
 

11 клас 

Українська мова 
 

ІІ. Запишіть речення, розставте пропущені розділові знаки, побудуйте його 

структурну схему, зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени 

речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте загальну 

характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням). 
ч    сп        дієсл числ ім              ім     прийм  ім       займ    дієсл             присл 

 І хоч було багато світла, обличчя в людей, що стояли навколо, 
        дієсл          дієприкм  сп        прикм       займ  займ   ч       ім            ім             дієсл           сп       присл   

 зробились збляклі й невиразні: усі вони не красу світу відчували, а напружено  
дієсл                  займ     дієсл                           ім 

стежили, чим закінчаться переговори. (В.Шевчук) 

 

 

 

І хоч (     ),  [   ,(що…),    ]: [      ], (чим…) 

 

(Речення розповідне, неокличне, складне, багатокомпонентне, 

складається з 5 простих речень, зв’язаних сполучниковим підрядним та 

безсполучниковим зв’язком)  

1 і 2 речення – СПР  з підрядним обставинним допустовим, з’єднані 

підрядним сполучником «хоч»; 

2 і 3 речення – СПР з підрядним означальним, з’єднані сполучним словом 

«що»; 

2 і 4 речення – БСР, смислові відношення причини; 

4 і 5 речення – СПР з підрядним з’ясувальним, з’єднані сполучним 

словом «чим». 

1 речення – формально просте, підрядне обставинне допустове,  

двоскладне, непоширене, повне, неускладнене; 

2 речення – формально просте, головне, двоскладне, поширене, повне, 

ускладнене однорідними присудками; 

3 речення – формально просте, підрядне означальне, двоскладне, 

поширене, повне, неускладнене; 

4 речення – формально просте, головне, двоскладне, поширене, повне, 

ускладнене однорідними присудками; 

5 речення – формально просте, підрядне з’ясувальне,  двоскладне, 

поширене, повне,  неускладнене. 
 

ІІІ. Поставте наголос у словах. 

Дича́віти, безпринци́пний, бурштино́вий, ві́дгомін, завчасу́, інду́стрія, 

све́рдло, сільськогоспода́рський, текстови́й, ра́зом, бла́говіст, пере́кис, адже́, 
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натще́серце, боло́тяний, поду́шка, католи́цький, болоти́стий, сли́на, 

рекру́тський. 
 

ІV. Виконайте тестові завдання. 

1. У якому рядку всі слова треба писати через дефіс? 

А Всесвітньо/історичний, гірко/солоний, воєнно/стратегічний,  

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. 

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. Редагування потребує словосполучення 

А прийняти належні міри 

Б прийняти нового клієнта 

В прийняти речі зі столу 

Г прийняти гостей щедро 

Д прийняти в партію 
 

5. Позначте речення зі складеним дієслівним присудком. 

А В океані рідного народу відкривай духовні острови! (В. Симоненко) 

Б Буду я навчатись мови золотої (А. Малишко). 

В Люди часто з мухи слона роблять (І. Карпенко-Карий). 

Г Горобцеві з соколом не змагатись (Народна творчість). 

Д У кухаря живіт завжди готовий смакувати (Народна творчість). 
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6. Правильно узгоджено числівник з іменником у рядку 

А двадцять три учня 

Б чотири учасника 

В півтора місяця 

Г двоє учасниць 

Д три академіка 
 

Українська література 
 

І. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у 

висловлюваннях. 

1. Організатором літературної дискусії 1925-1928 рр. був Микола 

Хвильовий. 

2. Сучасники порівнювали його з П. Тичиною й називали найвидатнішим 

серед митців національного відродження. Українську поезію він підніс до 

загальноєвропейського рівня, збагативши її інтелектуалізмом, драматичністю, 

філософічністю та гуманізмом. Євген Плужник. 

3. Хто з письменників є автором теорії деструкції? Михайль Семенко. 

4. Назвіть твір та його автора, послуговуючись художніми деталями: 

«автомобілібілібілі», «візники-люди», «життєрух». Михайль Семенко 

«Місто». 
 

ІІ. Упізнайте твір за символом та вкажіть автора. 

1. «На кого посміла знятись зрадника рука…» П. Тичина «Пам’яті 

тридцяти» 

2. «Світи щодня лампаду Кіпріді добрій…» М. Рильський «У теплі дні 

збирання винограду…» 

3. «Любові усміх квітне раз – ще й тлінно…» П. Тичина «О панно 

Інно…» 

4. «Бо хто ж твоїй науці допоможе на певний шлях ступити з 

манівцями…» Є. Плужник «Вчись у природи творчого спокою…» 
 

ІІІ. На основі особливостей художнього стилю запропонованого уривка 

заповни «паспорт» твору. 

Я дивився на город. Вечоріло. – Я довго не повертався, я смакував: всіх їх 

через дві години не буде! – Вечоріло. – І знову передгрозові блискавиці різали 

краєвид. На дальньому обрії за цегельнею підводились димки. Версальці 

насідали люто й яро – це передають у телефон. На пустельних трактах зрідка 

виростають обози й поспішно відступають на північ.  

В степу стоять, як дальні багатирі, кавалерійські сторожові загони. Тривога. 

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. 

1. Микола Хвильовий 
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2. «Я(Романтика)» 

3. Епос 

4. Психологічна новела 

5. «Цвітові яблуні» 

6. Зображення громадянської війни як одного з найтрагічніших явищ в 

історії України, адже в основі війни лежить руйнація, нівелювання родинних 

зв’язків; показ, як генетичні, вроджені риси людяності, добра, любові до матері 

розчиняються в патологічному відчутті відданості ефемерним ідеалам комуни. 

7. Фатальна невідповідність між ідеалами революції та методами їх 

досягнення, засудження більшовицького революційного фанатизму; світ урятує 

любов, усепрощення. 

8. «Я» – «главковерх чорного трибуналу комуни», доктор Тагабат, 

дегенерат, Андрюша, мати. 

9. а) Заспів (лірико-романтичний зачин), що вводить читача в складний 

психологічний світ (показана розмова матері із сином напередодні грози); 

б) три частини – три різні фронтові ситуації, три різні душевні стани 

героя, протягом яких читач спостерігає зміну в ставленні героя до вбивства. 

10. Розповідь від першої особи («Я»); 

–  драматизм; 

– лаконізм; 

– виразні художні деталі; 

– глибокий психологізм; 

– відмова від традиційного описового реалізму; 

– часові зміщення; 

– символічність образів, деталей, персонажів; 

– конфлікт – внутрішньопсихологічний; 

– має специфічну присвяту –  «Цвітові яблуні» 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО 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 закладів загальної середньої освіти.  

Час роботи над олімпіадними завданнями – 4 астрономічні години.  

Комплект олімпіадних завдань охоплює програмовий матеріал з різних 

розділів курсу відповідно до чинних навчальних програм для закладів загальної 

середньої освіти. Обов’язковою є творча робота з мови; перевіряється уміння 

виконувати синтаксичний розбір речення; відповідати на бліц-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.  

Під час складання завдань ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

української мови і літератури слід орієнтуватися на зміст, структуру, обсяг 

завдань ІV етапу олімпіади за попередні роки. 
 

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); 

– тестові запитання, щоб з’ясувати рівень навченості учнів з синтаксису; 

– синтаксичних розбір речення; 

– редагування речень та словосполучень;   

– завдання із фразеології. 

Завдання з української мови для 10-11 класів включають:  

– написання твору-роздуму, есе на певну тему (при цьому як аргументи 

для доведення власної думки мають бути наведені приклади із художньої 

літератури, історичні факти тощо); 

– словникові диктанти; 

– редагування словосполучень, речень 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); 

– запитання із фразеології. 

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. Бліц-запитання (знання з теорії літератури, художніх текстів, 

міжпредметних зв’язків тощо). 

2. Ідейно-художній аналіз художнього твору. 
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3. Паспорт твору (автор, назва твору, рік видання, тема, ідея, персонажі, 

художні засоби тощо). 

Завдання з української літератури для 10-11 класів включають:  

1. Бліц-запитання (чітка й лаконічна відповідь на конкретне запитання 

(знання з теорії літератури: літературний рід, жанрове визначення, стильові 

особливості, способи римування, стилістичні фігури та ін.). 

2. Ідейно-художній аналіз поезії. 

3.   Паспорт твору (автор, назва твору, рік видання, тема, ідея, персонажі, 

художні засоби тощо). 

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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ЗАВДАННЯ ІІІ ЕТАПУ  

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ  

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
 

8 клас 

І. Напишіть твір-роздум (обсягом близько 1,5 стор.) на одну із 

запропонованих тем, використовуючи приклади із власного досвіду та 

художньої літератури. Для висловлення думок послуговуйтеся реченнями 

із звертаннями, вставними словами, однорідними членами речення (по 

одному прикладу таких речень підкресліть). 

1. Чи потрібен сучасним людям етикет? 

2. Життя нічого не дає без праці (Горацій) 

3. Книжка у ХХІ столітті – виняток чи повсякдення? 

4.  Здоров’я – найвища цінність. 

15 балів 
 

ІІ. Виконайте тестові завдання. Завдання мають по п’ять варіантів 

відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на 

Вашу думку варіант, позначте його (обведіть кружечком). 

1. У якому рядку спрощення в групах приголосних на місці пропуску 

позначається на письмі в усіх словах  

А корис..ний, балас..ний, проїз..ний 

Б безжаліс..ний, кіс..лявий, щас..ливий 

В блис..нути, влас..ний, щотиж..невий 

Г ненавис..ний, швидкіс..ний, форпос..ний 

Д зап’яс..ний, радіс..ний, контрас..ний 

2. Виберіть рядок, у якому м’який знак на місці пропуску треба писати в 

усіх словах  

А кол..оровий, ослін..чик, виріз..блений 

Б волос..кий, мал..ва, волин..ський 

В дівчинон..ці, ковал..ський, лос..йон 

Г байкал..ський, гет..манщина, тис..нява 

Д буд..те, задзелен..чати, крад..кома 

3. У формі наказового способу наведено всі слова, ОКРІМ 

А пиши 

Б чеши 

В неси 

Г даси 

Д проси 

4. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка 

А висаджують, зозулястий, перемивають 

Б дзвонити, п’ятниць, український 

В йодистий, з’єднання, сьогодення 

Г підйомний, щебечуть, джміль 

Д походжає, щирість, їстоньки 



 

 

 

33 

5. Позначте рядок, у якому треба писати літеру и на місці пропуску в усіх 

словах рядка 

А вар..во, вул..чка, вовч..ня, схов..ще 

Б кот..чок, печ..во, виховат..ль, вогн..ще 

В водич..нька, добр..во, страхов..сько, пал..во 

Г русалч..н, кринич..нька, парканч..к, згар..ще 

Д плет..во, порадн..ця, посміхов..сько, доньч..н 

6. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка, ОКРІМ 

А розм..якнути, бультер..єр, Лук..ян, різнобарв..я 

Б різьб..яр, м..юслі, пів..Європи, пів..апельсина 

В відв..язати, дит..ясла, бар..єрниий, ад..ютант 

Г солов..їний, Мін..юст, інтер..єр, між..ярусний 

Д подвір..я, об..єднання, пів..юрти, ін..єкція 

7. Позначте рядок, у якому є речення зі складеним дієслівним присудком. 

А Стежка вузенька (І. Сенченко). 

Б Цілий каскад водоспадів можна побачити на річках Пістинці, Яремчі                        

(А. Денисенко). 

В Високе синє небо в лісі здавалося ще дальшим і недоступнішим (Є. Гуцало). 

Г Наша історія – це історія віковічної боротьби українського народу за своє 

місце під сонцем (М. Горинь). 

Д Рід князів Острозьких був відомий з давніх-давен (О. Іваненко). 

8. У якому реченні тире між підметом і присудком не ставиться  

А Поезія Кобзаря це програма самовдосконалення, національного будівництва.  

Б Для мене Тарас Шевченко не тільки великий поет великого народу, а й символ 

України. 

В Кожне покоління читає Кобзар як Святе Письмо книгу пізнання добра і зла.  

Г Краса душі, краса любові найвища на землі краса.  

Д Сивий коник то ж мій брат.      

8 балів 

ІІІ. Дайте відповідь на запитання, дотримуючись чіткості та лаконічності у 

висловлюваннях.  

1. У вірші В. Сосюри «Любіть Україну» серед порівнянь особливе 

смислове навантаження несе вираз «як та купина, що горить – не згора». Звідки 

взято такий вираз і що він символізує у творі?  

2. Як називається перша збірка оригінальних поезій Лесі Українки?  

3. Назвіть сучасних виконавців дум. 

4.  Який заклик звучить у пісні «Зажурилась Україна».  

5. Хто про кого сказав: «Це глибинно-бентежний березень і замріяно-

прозорий вересень української поезії».  

6. З яким природним явищем народ порівнює татар в історичній пісні 

«Ой Морозе, Морозенку»? 

7. Кому з кобзарів Т.Г. Шевченко підписав свій «Кобзар»? 

8. Дайте визначення верлібру. Назвіть приклади творів. 

8 балів 
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ІV. Виконайте ідейно-художній аналіз твору сучасного українського поета.  

7 балів     
 

Максимальна кількість балів – 38. 
 

9 клас  

І. У вигляді твору-роздуму розкрийте одну із запропонованих цитат. 

1. Чи потрібно дослухатися до порад дорослих? 

2. Мало часу лише в того, хто нічого не робить. 

3. Як хто посіє в юності, так пожне в старості (Григорій Сковорода). 

4. Чи повноцінне життя без друзів? 

Наведіть два-три переконливі докази, що найкраще арґументуватимуть 

ваші міркування, проілюструйте їх прикладами з художньої літератури,  

історичними фактами або випадками із життя. Використайте в творі 

складні речення з кількома підрядними (не менше трьох). 

15 балів 
 

ІІ. Лінгвістичний бліц. 

1. Чи однокореневі слова гімн, гімнастика, гімназія? 

2. Поставте іменники в родовому відмінку множини: гість, піддашшя, 

стаття, вісь. 

3. Запишіть цифри словами. 

Від 1576 відняти 243. До 952 додати 59. 

4. Від поданих словосполучень утворіть по одному складному слову. 

Військовий обов’язок, швидко плинути, південний схід, кілька разів. 

5. Визначте слово, що випадає із синонімічного ряду. 

Картати, шпортати, ганити, лаяти, сварити. 

6. Виберіть фразеологізм, що має значення «зненацька, недоречно». 

Як з гуски вода, як Пилип з конопель, як сніг на голову, як на сповіді. 

7. Запишіть слова у дві колонки: уста, жупан, булава, бунчук, 

ратоборці, рамена, мечник, шульга, бунчук.  

Архаїзми     Історизми 

8. Визначте частину мови виділеного слова. 

Так годі спать! Виходьте на дорогу (П. Тичина). 

8 балів 

ІІІ. Розставте пропущені розділові знаки в реченні, виконайте його повний 

синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, побудуйте структурну 

схему, дайте загальну характеристику всій конструкції  й компонентам як 

простим реченням), надпишіть частини мови. 

Шелестом опалого листя зітхає лісова стежка в'юниться між деревами 

і наче у казці веде в чарівні далі де сонце просипає зерно в нахололі галяви  

(М. Стельмах). 

8 балів 
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ІV Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у 

висловлюваннях. 

1. Дайте повне визначення народної пісні. 

2. Замініть слово Септуагінта, що з латинської мови перекладається як 

«сімдесят», назвою відомої книги. 

3. Хто й кого назвав «Коперником українського слова»?   

4. Якою стильовою течією був представлений класицизм в Україні?  

5. Назвіть жанр, який не характерний для стилю українського бароко: 

панегірик, оповідання, травестія, роман, байка, хроніка. 

6. Про кого з відомих українців сказав Т.Г. Шевченко: «Замовк, неборака, 

сиротами кинув І гори, і море, де перше витав…»? 

7. Данте Аліг’єрі в «Божественній комедії» зобразив кола пекла.  

Т. Шевченко добре знав і любив цей твір. Назвіть твір, у якому Тарас 

Григорович дає співзвучний підзаголовок, змалювавши кола імперського пекла.  

8. Назвіть яскраві зразки барокової архітектури в Україні (не менше 

двох)? 

9. Кому належать ці слова: «В Італію ми не доїдем, Бо море дуже щось 

шпує, Італія відсіль неблизько, А морем в бурю їхать слизько, Човнів ніхто не 

підкує»? Назвіть твір, автора. 

10. Прокоментуйте ілюстрацію В. Лопати «Філософ 

та імператриця» словами Г.С. Сковороди.   

 

 

 

 

 

10 балів 
 

V. Пригадуючи основні віхи життя митця (важливі події, твори тощо), 

напишіть літературний міні-портрет (10-12 речень) Григорія Сковороди. 

7 балів 
 

Максимальна кількість балів – 48. 
 

10 клас  

І. Напишіть твір на одну із запропонованих тем. У творі використайте 

внесення (не менше трьох). 

1. Є душі зоряні, вони ясні шляхи в житті прослали (В. Сосюра). 

2. Щастя – це трикутник, а в нім три боки: віра, надія, любов.  

(Б.-І. Антонич) 
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3. Рідна мова дається народові Богом, чужа – людьми, її приносять на 

вістрі ворожих списів…(В. Захарченко). 

4. Напевно, усі успішні люди – кар’єристи? 

15 балів 
 

ІІ. Лінгвістичний бліц. 

1. Поясніть термін «морфологічні синоніми»; наведіть приклади 

морфологічних синонімів (не менше двох). (2 бали) 

2. У якому відмінку варто вживати іменник і прикметник, якщо вони 

виконують роль іменної частини складеного присудка? Наведіть приклади.  

(2 бали) 

3. Які слова не мають антонімів? Наведіть приклади. (2 бали) 

4. Поставте потрібний розділовий знак у реченні «Чужих два слова в пісні 

буде і пісня вже тоді чужа (Д. Павличко). Поясніть Ваш вибір. (2 бали) 

5. Як правильно сказати: пам’ятник Шевченка чи пам’ятник 

Шевченкові? Відповідь обґрунтуйте. (2 бали)  

6. Яким граматичним зв’язком приєднується до головного слова 

неузгоджене означення? Наведіть приклади. (2 бали) 

12 балів 

ІІІ. Поставте пропущені розділові знаки в реченні, виконайте його повний 

синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, побудуйте структурну 

схему, дайте загальну характеристику всій конструкції  й компонентам як 

простим реченням), надпишіть частини мови. 

 Слова живі їх ніжні душі від наших доторків болять коли ми сліпо і 

бездушно їх беремося вимовлять (В. Бубир). 

8 балів 

ІV. Дайте відповідь на запитання, дотримуючись чіткості та лаконічності у 

висловлюваннях.   

1. Упізнайте художній твір за цитатою, запишіть його автора й назву.  

«Не знає свого щастя; сказано: молоде – дурне... Ох, діти-діти! Якби ви 

знали, як-то хочеться бачить вас хорошими людьми, щоб ви не черствий хліб 

їли... Якби-то знали... тоді б ви зрозуміли, що батьки не вороги вам...».  

2. Твори яких письменників переклав І. Франко? 

3. Хто з героїв вважає, що «краще жить на світі щасливим мужиком, 

ніж нещасним паном – це всяке знає!»?  

4. Якого короля вибирали дерева в казці, розказаній Мойсеєм  

(за поемою І. Франка «Мойсей»)? 

5. Проблема самотності як філософської категорії, що визначає 

високість душі, характерна для … 
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6. У Гімалаях його називають – єті, на Північному Кавказі – алмасти, в 

Індії – ракшасі, у Греції – фавн. А як називається ця істота в Україні? У якому 

творі української літератури вона зустрічається? 

7. У знаменитому поетичному посланні-відповіді до І. Франка, 

натхненний новітньою філософією, М. Вороний сформулював кредо 

письменників нового напряму:  

… Пізнать надземне,  

Все неосяжне – охопити,  

Незрозуміле – зрозуміти! 

А як поет – без перепони  

Я стежу творчості закони;  

З них повстають мої ідеї –  

Найкращий скарб душі моєї. 

Краса й естетизм стали найприкметнішою тенденцією культурної 

свідомості новоутвореної епохи (назвіть напрямок) в українській літературі.  

8. Українська художниця Олеся Гудима 

створює картини за мотивами творчості 

українських поетів. Прокоментуйте картину 

художниці цитатою, назвіть прізвище поета. 

8 балів 
 

V. Пригадуючи основні віхи життя митця (важливі події, твори тощо), 

напишіть літературний міні-портрет (10-12 речень) Ольги Кобилянської. 

8 балів 
 

Максимальна кількість балів – 51. 
 

11 клас 
 

І. Напишіть твір-роздум на одну із поданих тем. Сформулюйте тезу, 

наведіть 2-3 переконливі аргументи, що найкраще підтвердять Вашу 

думку. Проілюструйте Ваші міркування посиланням на приклади з 

художньої літератури чи інших видів мистецтва, на історичні факти або 

випадки з життя. 

1. Народні традиції – це культурна спадщина чи пережиток минулого? 

2. Чи придатна рок-музика для передавання патріотичних настроїв, 

думок, закликів? 
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3. Майбутній фах потрібно вибирати за престижністю чи 

покликанням? 

4. Як не можна спинити річку, що, зламавши кригу навесні, бурхливо 

несеться до моря, так не можна спинити націю, що ламає свої кайдани, 

прокинувшись до життя (М. Міхновський). 

12 балів 
 

ІІ. Розставте пропущені розділові знаки в реченні, виконайте його повний 

синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, побудуйте структурну 

схему, дайте загальну характеристику всій конструкції  й компонентам як 

простим реченням), надпишіть частини мови. 

Недарма деякі люди життя своє присвячують щоб вибудувати й 

дослідити своє генеалогічне дерево бо людина єдина істота  яка має відчуття 

історії  і коли відчуття в ній згасає вона морально дичавіє. (В. Шевчук) 

8 балів 

ІІІ. Виконайте тестові завдання. 

1. Літеру в треба писати на місці пропуску в рядку 

А підливати масла … вогонь 

Б бути …доброму гуморі 

В як …власній кишені 

Г … рожевому світлі 

Д й … вус не дути 
 

2. Прислівник є в кожному реченні, ОКРІМ 

А Ніде щиріше не співають, як в Україні. 

Б Тут погідне небо, ясне сонце, а десь за горами вітер. 

В Глянь кругом себе – краса дивовижна. 

Г Ліс ще дрімає в передранішній тиші. 

Д Усюди стояли люди: на площі, біля ратуші, на горі. 
 

3. Іменниками середнього роду є всі слова в рядку 

А Турне, кашне, Туапсе, манго. 

Б Салямі, Дніпро, шосе, пенсне. 

В Суми, Тбілісі, кіно, колібрі. 

Г Піаніно, кафе, торнадо, бароко. 

Д Поні, какаду, алое, мюслі. 
 

4. Помилку допущено в написанні іншомовних слів у рядку 

А Тонна, Ахіллес, піца, імміграція. 

Б Буддизм, хоббі, Магеллан, меседж. 

В Джульєтта, аннали, тунель, шасі. 

Г Беладона, нетто, Мекка, Пікассо. 

Д Лате, бонна, маса, Геннадій. 
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5. Серед наведених прикладів знайдіть двоскладне речення. 

А Люблю чернігівську дорогу –  весною, влітку, восени. 

Б У зимовому лісі тиша. 

В Оповита серпанком загадковості історія. 

Г Оголосили про початок снігопадів. 

Д Не посіявши, не пожнеш. 
 

6. Не потребують  редагування словосполучення в рядку 

А Захоплююча повість, бувший директор. 

Б Плакучі верби, навчатися мови. 

В Діюче законодавство, мандруючий сюжет. 

Г Зачекати пару хвилин, вируюче море. 

Д Виступаючий на зборах, стоячі місця. 
 

7. У якому рядку фразеологізми є синонімічними 

А Не в тім’я битий, не має лою в голові, макітра розуму. 

Б Тертий калач, перейшов крізь сито й решето, був на коні і під конем. 

В Вити собі в голову, викинути з голови, мати голову на плечах. 

Г Хоч греблю гати, як кіт наплакав, як зірок у небі. 

Д Велике цабе, птиця високого польоту, видно пана по халявах. 
 

8. Усі слова пишуться разом у рядку 

А Чітко/окреслений, історико/культурний, відео/матеріал. 

Б Суспільно/корисний, мовно/літературний, народно/визвольний. 

В Усесвітньо/історичний, ліво/бережний, золото/гарячий. 

Г Політико/економічний, військово/спортивний, віце/президентський. 

Д Дерево/обробний, важко/атлетичний, мовно/стильовий. 

 

9. Установіть відповідність  
 

Вид речення Приклад 

А. Складносурядне 

речення. 

 

Б. Складнопідрядне 

речення. 

 

В. Безсполучникове 

речення. 

 

Г. Речення з різними 

видами зв’язку. 

 

1. Грими, моя пісне, могутня, палка, на всім 

українськім роздоллі. 

2. Багато не треба, щоб твердо знати: 

людина – найвищий вимір краси. 

3. Чудовий краєвид послався перед ним: стави, 

лисніючи у сяєві нічнім, один до одного 

горнулися пестливо. 

4. Прилинув вітер, і в тісній хатині він про  

весняну волю заспівав.  

5. Чумаки летять у даль серцями, як чайки. 
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10. Установіть відповідність 

Члени речення Приклад (виділене слово) 

А. Присудок. 

 

Б. Додаток. 

 

В. Означення. 

 

Г. Обставина. 

 

1. Дорога праворуч вела до порослого 

очеретом озера. 

2. Поїдемо поговорити з лісом, а вже тоді я 

можу і з людьми. 

3. Батька попросили намалювати  картину. 

4. Поважати людину – це ж ціла наука, наука 

душі. 

5. По-справжньому починають цінувати 

життя після тридцяти. 

16 балів 

ІV. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у 

висловлюваннях. 

1. Відображення в художньому творі внутрішнього світу героя: його думок, 

бажань, переживань, емоційних станів тощо –  це…  

2. «Шість прикмет має людина: трьома подібна вона на тварину, а трьома на 

янгола: як тварина –  людина їсть і п’є: як тварина –  вона множиться і як 

тварина –  викидає; як янгол –  вона має розум, як янгол –  ходить просто 

і як янгол –  священною мовою розмовляє» (Талмуд. Трактат Авот) – 

епіграф до твору… 

3. Укажіть прізвище митця, який зображений на портреті? 

Прототипом якого героя роману В. Підмогильного 

«Місто» він є? 

 

 

4. У якому творі та якого автора простежується алюзія на афоризм Вільяма 

Шекспіра: «Життя – театр, а люди в ньому актори»? 

5. Яку течію модернізму називають мистецтвом «трьох М»? Як ці «М» 

варто розшифровувати?  

6. Назвіть неформальне товариство митців ХХ століття, яке проголошувало 

курс «ad fontes»? Що в перекладі означає це поняття?  

7. Назвіть  автора поетичних рядків: 

Я, сонцеві життя продавши 

за сто червінців божевілля, 
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захоплений поганин завжди, 

поет весняного похмілля. 

8. У Євгена Маланюка є стаття, що називається «13.05.1933». Кому вона 

присвячена? Що це за дата? 

9. Дайте визначення поняття «ремінісценція»?  

10. Про який твір (укажіть назву та автора) В. Підмогильний писав: «Пафос 

викладу поруч урочистої стриманості, новий для нашої літератури і 

несподівано поєднаний матеріал – море й кіно, тонке плетиво любовної 

інтриги, проста й міцна фраза, сміливі злами розповідних планів…»? 

10 балів 
 

V. Складіть паспорт твору. 

«Найбільше мені до вподоби руки творців. Перо і пензель, ніж і сокира, 

талановитий молоток! Чи знаєте ви, що рука, яка вас тримає, передає через 

вас вогонь життя? Вона вмре, ця невгамовна рука, а витвори її житимуть. 

Вона поспішає, виконує волю людини, що, підіймаючися з небуття, ледве 

встигає дати життя дітям і виконати долю творчого труда. Я люблю її – 

вічну людську руку, незвичайний символ, і розумію велич тої хвилини, коли друг 

дає руку другові: цим він передає самого себе, своє серце й розум, дихання 

дітей. Дві людських руки вкупі – це кільце, за яке, ухопившися, можна зрушити 

землю». 

1. Автор. 2. Назва твору. 3. Літературний рід. 4. Жанр. 5. Особливості 

композиції. 6. Тема. 7. Ідея. 8. Герої твору. 9. Літературний напрям. 10. 

Проблеми, що порушені у творі. 

10 балів 

Максимальна кількість балів – 56.
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ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ ІІІ ЕТАПУ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ  З УКРАЇНСЬКОЇ 

МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
 

8 клас 
 

ІІ. Виконайте тестові завдання. Завдання мають по п’ять варіантів 

відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на 

Вашу думку варіант, позначте його (обведіть кружечком) 

1. У якому рядку спрощення в групах приголосних на місці пропуску 

позначається на письмі в усіх словах 

А корисний, баластний, проїзний 

Б безжалісний, кістлявий, щасливий 

В блиснути, власний, щотижневий 

Г ненависний, швидкісний, форпостний 

Д зап’ястний, радісний, контрастний 

2. Виберіть рядок, у якому м’який знак на місці пропуску треба писати в 

усіх словах 

А кольоровий, ослінчик, вирізьблений 

Б волоський, мальва, волинський 

В дівчиноньці, ковальський, лосьйон 

Г байкальський, гетьманщина, тиснява 

Д будьте, задзеленчати, крадькома 

3. У формі наказового способу наведено всі слова, ОКРІМ 

А пиши 

Б чеши 

В неси 

Г даси 

Д проси 

4. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка 

А висаджують, зозулястий, перемивають 

Б дзвонити, п’ятниць, український 

В йодистий, з’єднання, сьогодення 

Г підйомний, щебечуть, джміль 

Д походжає, щирість, їстоньки 

5. Позначте рядок, у якому треба писати літеру и на місці пропуску в усіх 

словах рядка 

А вариво, вуличка, вовченя, сховище 

Б котичок, печиво, вихователь, вогнище 

В водиченька, добриво, страховисько, паливо 

Г русалчин, криниченька, парканчик, згарище 
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Д плетиво, порадниця, посміховисько, доньчин 

6. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка, ОКРІМ 

А розм’якнути, бультер’єр, Лук’ян, різнобарв’я 

Б різьбяр, мюслі, пів Європи, пів апельсина 

В відв’язати, дит’ясла, бар’єрний, ад’ютант 

Г солов’їний, Мін’юст, інтер’єр, між’ярусний 

Д подвір’я, об’єднання, пів юрти, ін’єкція 

7. Позначте рядок, у якому є речення зі складеним дієслівним присудком. 

А Стежка вузенька (І. Сенченко). 

Б Цілий каскад водоспадів можна побачити на річках Пістинці, 

Яремчі (А. Денисенко). 

В Високе синє небо в лісі здавалося ще дальшим і недоступнішим  

(Є. Гуцало). 

Г Наша історія – це історія віковічної боротьби українського народу за 

своє місце під сонцем (М. Горинь). 

Д Рід князів Острозьких був відомий з давніх-давен (О. Іваненко). 

8. У якому реченні тире між підметом і присудком не ставиться? 

А Поезія Кобзаря – це програма самовдосконалення, національного 

будівництва. 

Б Для мене Тарас Шевченко не тільки великий поет великого народу, а 

й символ України. 

В Кожне покоління читає Кобзар як Святе Письмо – книгу пізнання 

добра і зла. 

Г Краса душі, краса любові – найвища на землі краса. 

Д Сивий коник – то ж мій брат. 

 

ІІІ. Дайте відповідь на запитання, дотримуючись чіткості та лаконічності у 

висловлюваннях. 

1. У вірші В. Сосюри «Любіть Україну» серед порівнянь особливе 

смислове навантаження несе вираз «як та купина, що горить – не згора». Звідки 

взято такий вираз і що він символізує у творі? 

Вираз «як та купина, що горить – не згора» взято з Біблії, означає 

палаючий кущ, з якого Господь з’явився Мойсеєві. У вірші В. Сосюри вираз 

символізує незнищенність України, її безсмертя та відродження. 

2. Як називається перша збірка оригінальних поезій Лесі Українки? 

«На крилах пісень» 
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3. Назвіть сучасних виконавців дум.  

В. Нечепа, В. Литвин, М. Литвин, М. Мошик, В. Пташник,  

І. Запорожченко, С. Власко, О. Кіндрачук, секстет «Шпилясті кобзарі»,  

Я. Джусь 

4. Який заклик звучить у пісні «Зажурилась Україна»? 

Заклик до єднання зусиль у боротьбі проти ворогів українського народу. 

5. Хто про кого сказав «Це глибинно-бентежний березень і замріяно-

прозорий вересень української поезії»? 

Михайло Стельмах про Володимира Сосюру 

6. З яким природним явищем народ порівнює татар в історичній пісні 

«Ой Морозе, Морозенку»? 

З громом та з хмарою. «То не грім в степу грохоче, То не хмара світ 

закрила….» 

7. Кому з кобзарів Т. Г. Шевченко підписав свій «Кобзар»? 

Остапу Вересаю 

8. Дайте визначення верлібру. Назвіть приклади творів. 

Верлібр або вільний вірш – це вірш, який не має рими та поетичного 

розміру, а ритм у ньому досягається лише наспівною інтонацією. 

В. Підпалий «Зимовий етюд», Г. Кирпа «Мій ангел такий маленький», 

«Коли до вас темної ночі…», В. Герасим’юк «Чоловічий танець»,  

В. Голобородько «З дитинства: дощ»,  «Теплі слова», «Наша мова». 
 

9 клас 

Українська мова  

І.  

1.Ні.  

2. Гостей, піддаш, статей, осей. 

3. Від однієї тисячі п’ятисот сімдесяти(сімдесятьох) шести 

(шістьох)відняти двісті сорок три. 

До дев’ятисот п’ятдесяти (п’ятдесятьох) двох додати п’ятдесят дев’ять. 

4. Військовозобов’язаний, швидкоплинний, південно-східний, кількаразовий. 

5. Шпортати випадає із синонімічного ряду, бо означає розкопувати що-

небудь, роблячи в чому-небудь заглибини; копирсати. 

6. Як Пилип з конопель – зненацька, недоречно. 

7. Архаїзми        Історизми 

уста, ратоборці, рамена, шульга   жупан, булава, бунчук, мечник 

8. Годі – спонукальна частка. 
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ІІІ.  
     Ім.       дієприкм.         ім.     дієсл.    прикм.    ім.          дієсл.          прийм.   ім.      спол.  спол. 

прийм. 

Шелестом опалого листя зітхає лісова стежка, в’юниться між деревами і , наче 

у  
  ім.  дієсл.  прийм.  прикм.  ім.   присл.  ім.      дієсл.        ім.    прийм.  дієприкм.    ім. 

казці, веде в чарівні далі, де сонце просипає зерно в нахололі галяви.  

 

                    які? 

 

[      ],    ( де ) 
Речення розповідне, неокличне, складне, сполучникове, складнопідрядне 

з підрядним означальним, складається з двох частин. 

Перша частина – умовно просте, двоскладне, поширене, повне, 

ускладнене однорідними присудками й порівняльним зворотом. 

Друга частина – умовно просте, двоскладне, поширене, повне, 

неускладнене. 
 

Українська література 
 

ІV.  

1. Народна пісня – усний віршований твір, що співається. 

2. Старий Заповіт https://cutt.ly/arbI2uy  

3. М. Рильський назвав І. Котляревського. 

4. Бурлескно-травестійна стильова течія. 

5. Роман. 

6. Про І . Котляревського. «На вічну пам’ять Котляревському». 

7. «Сон». 

8. Андріївська церква, Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві. 

9. Палінур, «Енеїда», І. Котляревський. 

10. Сопілка і вівця дорожче царського вінця. 
 

ІІ. 1. Морфологічні синоніми – це варіанти форм слів на позначення того 

самого поняття. Наприклад, повні – короткі, стягнені – нестягнені форми 

якісних прикметників (зелен – зелений; ясен – ясний); проста і складена форми 

вищого і найвищого ступенів порівняння якісних прикметників (добріший – 

більш добрий, найдобріший – найбільш добрий); форми дієслів недоконаного 

виду майбутнього часу (писатиму – буду писати, малюватиму – буду 

малювати); відмінкові форми іменників, прикметників, займенників, 

числівників: (давальний і місцевий відмінки: батько – батькові, учителю – 

учителеві; на батьку – на батькові, на учителі – на учителеві; орудний 

відмінок: воротами – ворітьми, тією – тою). 

https://cutt.ly/arbI2uy
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2. В орудному відмінку. Наприклад, вона була красунею; він залишався 

спокійним.  

3. Антонімів не мають власні назви (Суми, Говерла, Дніпро тощо), 

конкретні іменники (книга, стіл, око та ін.), усі числівники та деякі займенники 

(наприклад, котрий, який, себе тощо), вузькі терміни (дискримінант, іменник, 

тенденція та ін.), прикметники, що відповідають назвам кольорів (такі, як: 

яскраво-зелений, брунатний, жовтогарячий тощо), більшість дієслів 

(наприклад, дзвонити, розв'язувати, дивитися). 

4. Чужих два слова в пісні буде – і пісня вже тоді чужа. 

Причинно-наслідковий зв’язок у складносурядному реченні, тому ставиться 

тире. 

5. Правильно сказати «пам’ятник Шевченкові», тому що родовий відмінок 

(Шевченка) указує на приналежність до когось або чогось. Тому тут доречніше 

уживати давальний відмінок (кому?).  

6. Керування (наприклад, ланцюжок зі срібла (який?), компот з вишні 

(який?) або прилягання (кава по-віденськи (яка?). 

        Ім.  Прикм. Займ. Прикм. Ім. Прийм. Займ.     Ім.       Дієсл.  Спол. Займ. Присл. Спол. Присл. 

Займ. 

ІІІ. Слова живі: їх ніжні душі від наших доторків болять, коли ми сліпо і бездушно їх 

Дієсл.           Дієсл. 

беремося вимовлять. 
 

За якої умови? 
 

 [  ]: [  ], коли (  ). 

Розповідне, неокличне, складне, багатокомпонентне, складається з простих 

речень (частин), з різними видами зв'язку: 1-2 р. – безсполучниковий, 

смисловий зв’язок одночасності, 2-3р. – підрядне умови. 

1р. – формально просте, двоскладне, непоширене, повне, неускладнене. 

2р. – формально просте, двоскладне, поширене, повне, неускладнене. 

3р. – формально просте, двоскладне, поширене, повне, ускладнене 

однорідними обставинами. 
 

ІV. 1. «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого. 

2. Софокл, Горацій, Вергілій, В. Шекспір, Г. Ібсен, Й. Гете, Марк Твен. 

3. Марися; «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого. 

4. Терен. 

5. Неоромантизму. 

6. Чугайстир; «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського. 

7. Модернізм. 

8. П. Тичина «А я у гай ходила». 

«А я у гай ходила 
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По квітку ось яку! 

А там дерева – люлі…» 

V. Ольга Коцюбинська народилася в 1863р. в місті Гура-Гуморулуї в родині 

чиновника. Дівчина зростала веселою й допитливою, їй змалечку прищепили 

любов до мистецтва. Писати «гірська орлиця» почала рано, але повноцінний 

дебют відбувся в 1880р. німецькомовним твором «Гортензія, або Нарис з життя 

однієї дівчини». Згодом письменниця познайомилася із С. Окуневською, що 

наштовхнуло О. Кобилянську писати твори українською. «Українізації» 

сприяла дружба з Лесею Українкою – вони часто листувалися й гостювали одна 

в одної. У 1926-1929 рр. друком вийшло дев’ятитомне зібрання творів як 

наслідок плідної літературної праці О. Кобилянської. 

Письменниця є представницею течії неоромантизму в поєднанні із 

символізмом. Її твори тематично різноманітні: автобіографічні («Мої лілеї», 

«Impromtu Phantasie»), присвячені фемінізму («Людина»), показ селянського 

життя («Земля», «В неділю рано зілля копала»), засудження кривавої війни 

(«Юда», «Лист засудженого вояка до своєї жінки»). 
 

11 клас 
 

ІІІ. Виконайте тестові завдання. 

1. Літеру в треба писати на місці пропуску в рядку 

А підливати масла … вогонь 

Б бути в доброму гуморі 

В як …власній кишені 

Г … рожевому світлі 

Д й … вус не дути 

2. Прислівник є в кожному реченні, ОКРІМ 

А Ніде щиріше не співають, як в Україні. 

Б Тут погідне небо, ясне сонце, а десь за горами вітер. 

В Глянь кругом себе – краса дивовижна. 

Г Ліс ще дрімає в передранішній тиші. 

Д Усюди стояли люди: на площі, біля ратуші, на горі. 

3. Іменниками середнього роду є всі слова в рядку 

А Турне, кашне, Туапсе, манго. 

Б Салямі, Дніпро, шосе, пенсне. 

В Суми, Тбілісі, кіно, колібрі. 

Г Піаніно, кафе, торнадо, бароко. 

Д Поні, какаду, алое, мюслі. 

4. Помилку допущено в написанні іншомовних слів у рядку 

А Тонна, Ахіллес, піца, імміграція. 

Б Буддизм, хоббі, Магеллан, меседж. 

В Джульєтта, аннали, тунель, шасі. 

Г Беладона, нетто, Мекка, Пікассо. 

Д Лате, бонна, маса, Геннадій. 
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5. Серед наведених прикладів знайдіть двоскладне речення. 

А Люблю чернігівську дорогу –  весною, влітку, восени. 

Б У зимовому лісі тиша. 

В Оповита серпанком загадковості історія. 

Г Оголосили про початок снігопадів. 

Д Не посіявши, не пожнеш. 

6. Не потребують  редагування словосполучення в рядку 

А Захоплююча повість, бувший директор. 

Б Плакучі верби, навчатися мови. 

В Діюче законодавство, мандруючий сюжет. 

Г Зачекати пару хвилин, вируюче море. 

Д Виступаючий на зборах, стоячі місця. 

7. У якому рядку фразеологізми є синонімічними 

А Не в тім’я битий, не має лою в голові, макітра розуму. 

Б Тертий калач, перейшов крізь сито й решето, був на коні і під 

конем. 

В Вити собі в голову, викинути з голови, мати голову на плечах. 

Г Хоч греблю гати, як кіт наплакав, як зірок у небі. 

Д Велике цабе, птиця високого польоту, видно пана по халявах. 

8. Усі слова пишуться разом у рядку 

А Чітко/окреслений, історико/культурний, відео/матеріал. 

Б Суспільно/корисний, мовно/літературний, народно/визвольний. 

В Усесвітньо/історичний, ліво/бережний, золото/гарячий. 

Г Політико/економічний, військово/спортивний, віце/президентський. 

Д Дерево/обробний, важко/атлетичний, мовно/стильовий. 
 

9. Установіть відповідність  

2 Г, 3 В, 4 А, 5 Б. 
 

10. Установіть відповідність 

1 В, 2 Г, 3 Б, 5 А. 
 

ІV. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у 

висловлюваннях. 

1. Відображення в художньому творі внутрішнього світу героя: його 

думок, бажань, переживань, емоційних станів тощо –  це психологізм. 

2. «Шість прикмет має людина: трьома подібна вона на тварину, а трьома 

на янгола: як тварина –  людина їсть і п’є: як тварина –  вона множиться і як 

тварина –  викидає; як янгол –  вона має розум, як янгол –  ходить просто і як 

янгол –  священною мовою розмовляє» (Талмуд. Трактат Авот) – епіграф до 

твору В. Підмогильного «Місто». 

3. Укажіть прізвище митця, який зображений на портреті? 

Прототипом якого героя роману В. Підмогильного «Місто» він 

є? (М. Зеров, критик Світозаров). 
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4. У якому творі та якого автора простежується алюзія на афоризм Вільяма 

Шекспіра: «Життя – театр, а люди в ньому актори»?  

(М. Семенко, «Місто»). 

5. Яку течію модернізму називають мистецтвом «трьох М»? Як ці «М» 

варто розшифровувати?  (Футуризм; місто, машина, маса) 

6. Назвіть неформальне товариство митців ХХ століття, яке проголошувало 

курс «ad fontes»? Що в перекладі означає це поняття? (Неокласики (п’ятірне 

гроно); «До джерел») 

7. Назвіть  автора поетичних рядків: 

Я, сонцеві життя продавши 

за сто червінців божевілля, 

захоплений поганин завжди, 

поет весняного похмілля. 

(Богдан-Ігор Антонич) 

8. У Євгена Маланюка є стаття, що називається «13.05.1933». Кому вона 

присвячена? Що це за дата? (Миколі Хвильовому, самогубство письменника) 

9. Дайте визначення поняття «ремінісценція»?  

Ремінісценція (лат. reminiscentia – згадка) – відчутний у літературному 

творі відгомін іншого літературного твору. Проявляється в подібності 

композиції, стилістики, фразеології. Ремінісценція – це здійснюване автором 

нагадування читачеві про більш ранні літературні факти та їх текстові 

компоненти. Є одним із носіїв смислу; компонент форми, що має змістово-

семантичне значення, образ літератури в літературі. Ремінісценція має дуже 

широкий діапазон функцій. Може бути дзеркалом культурного тла середовища, 

відтворенням художньої атмосфери часу; нерідко включається в літературну 

полеміку і має зв’язок із пародіюванням створеного раніше. За своєю функцією, 

літературною суттю ремінісценція дуже подібна до стилізації та алюзії. Однак, 

на відміну від них, загалом не усвідомлена автором – виникає внаслідок 

сильного впливу на нього творів інших письменників. 

10. Про який твір (укажіть назву та автора) В. Підмогильний писав: «Пафос 

викладу поруч урочистої стриманості, новий для нашої літератури і 

несподівано поєднаний матеріал – море й кіно, тонке плетиво любовної 

інтриги, проста й міцна фраза, сміливі злами розповідних планів…»?  

(Ю. Яновський, «Майстер корабля»). 
 

V. Складіть паспорт твору. 

«Найбільше мені до вподоби руки творців. Перо і пензель, ніж і сокира, 

талановитий молоток! Чи знаєте ви, що рука, яка вас тримає, передає через 

вас вогонь життя? Вона вмре, ця невгамовна рука, а витвори її житимуть. 

Вона поспішає, виконує волю людини, що, підіймаючися з небуття, ледве 
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встигає дати життя дітям і виконати долю творчого труда. Я люблю її – 

вічну людську руку, незвичайний символ, і розумію велич тої хвилини, коли друг 

дає руку другові: цим він передає самого себе, своє серце й розум, дихання 

дітей. Дві людських руки вкупі – це кільце, за яке, ухопившися, можна зрушити 

землю». 

1. Ю. Яновський.  

2. «Майстер корабля».  

3. Епос.  

4. Урбаністичний мариністичний автобіографічний роман.  

5. Роман побудовано на прийомі ретроспекції. Мемуарна форма роману. 

Прийоми монтажу: листи героїв, ліричні відступи, матроські оповідки, лекції з 

кораблебудування (вставні новели). Зміщення часових площин, обрамлення.  

6. Спомини літнього чоловіка своєї молодості, початку роботи в 

кіномистецтві, першого знакового кохання і дружби. Зображення впливу міста 

й моря на долі людей.  

7. Утвердження торжества молодості, енергії, краси, щастя і творчості, 

непереможного життєлюбства; поетизація вільного творчого начала в 

українській людині, пробудженій до нового життя. 

8. То-Ма-Кі (Товариш Майстер Кіно – сам Юрій Яновський), Сев (режисер 

О. Довженко), Професор (художник, знавець старовини професор  

В. Кричевський), Директор (Павло Нечеса – очолював кінофабрику), Богдан 

(актор Григорій Гричер), Таях (відома балерина Іта Пензо, пізніше репресована, 

подобалася Довженкові та Яновському), Місто (портова Одеса, тодішній 

«Голлівуд на березі Чорного моря»), Море (Чорне море) тощо. 

9. Неоромантизм.  

10. Протиставлення молодості і старості; молодість як час для творчості; 

мистецтво як спосіб самовираження; розуміння мистецтва; кохання і його 

перепитії; любовний трикутник; дружба і довіра; дружба і суперництво; повага 

до людини; любов до світу, природи; патріотизм як уроджена риса людини; 

хобі, що приносить щастя. 
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АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ І, ІІ, ІІІ ЕТАПІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 

УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ  

У 2019-2020 Н.Р. 
 

 У першому та другому етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

української мови та літератури були задіяні учні 7-11 класів закладів загальної 

середньої освіти (далі ЗЗСО) Сумської області. У ІІ етапі Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з української мови і літератури взяли участь 1642 учні, із 

них 631 – з міських, 679 – сільських, 332 – зі спеціалізованих навчальних 

закладів. 

ІІІ етап олімпіади відбувся 14-15 січня 2020 року. У ньому взяли участь 

75 учнів 8-11 класів з районів, об’єднаних територіальних громад (далі ОТГ) та 

міст області.  

                 Таблиця 1  

Кількість учнів закладів загальної середньої освіти , що брали участь 

у І-ІІІ етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та 

літератури 
 

ЗЗСО 

Учні 

Міські  Сільські  Спеціалізовані Усього 

Брали участь 

у І етапі 

олімпіади 

3843 3571 1855 9269 

Брали участь 

у ІІ етапі 

олімпіади 

631 679 332 1642 

Брали участь 

у ІІІ етапі 

олімпіади 

23 26 26 75 

 

 

У розрізі класів кількість учасників ІІІ етапу виглядає так: 

8 клас – 18 учнів; 

9 клас – 16 учнів; 

10 клас – 19 учнів; 

11 клас – 22 учні.  

Серед учасників обласної олімпіади: 

26 учнів (34,66 %) ліцеїв, гімназій, спеціалізованих закладів загальної 

середньої освіти; 

23 учні (34,66 %) міських ЗЗСО; 

26 учнів (30,66 %)  сільських ЗЗСО. 

Учасники обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови і 

літератури (відповідно до умов проведення) вибороли 37 дипломів  

І, ІІ, ІІІ ступеня. За результатами виконаних завдань визначено переможців у 

розрізі класів: 8 клас – 9 учнів, 9 клас – 8, 10 клас – 9, 11 клас – 11 учнів.  
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Найчисельнішими були команди м. Суми (8 осіб), м. Шостка (6 осіб),  

м. Конотоп (5 осіб).  

Найкращі результати (100 % результативність) мають учасники команди 

м. Суми (8 учасників – 8 призових місць), м. Глухів (3 учасники – 3 призових 

місця), м. Охтирка (2 учасники – 2 переможці); Білопільського, 

Липоводолинського, Середино-Будського, Ямпільського районів; Дружбівської, 

Краснопільської, Недригайлівської  селищних рад; Державний ліцей-інтернат з 

посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус  

імені І.Г. Харитоненка Державної прикордонної служби України (1 учасник –  

1 переможець). 

Призові місця вибороли учні закладів загальної середньої освіти  

м. Шостка (6 учасників – 5 переможців); м. Конотоп (5 учасників –  

4 переможці), м. Лебедин (3 учасники – 2 переможці). 

По одному переможцю мають: Глухівський, Путивльський райони,  

м. Ромни, Кролевецька міська рада, Комунальний заклад Сумської обласної 

ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо 

обдарованих дітей». 

Учні закладів загальної середньої освіти ОТГ області продемонстрували 

низьку якість знань з української мови та літератури. 

Олімпіадні завдання, запропоновані учням, відповідають сучасним 

вимогам до вивчення української мови й літератури, 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, речення для синтаксичного розбору, тестові 

завдання, завдання дослідницького характеру тощо. Особлива увага зверталася 

на орфографічну та пунктуаційну грамотність учасників ІІІ етапу олімпіади.  

До завдань з літератури було введено бліц-запитання, що мають на меті 

представити чіткі й лаконічні відповіді; незавершене речення-думка, що 

потребує логічного продовження; запитання з теорії літератури; ідейно-

художній аналіз поезії, паспорт твору, літературний портрет. Слід звернути 

увагу на те, що з року в рік завдання з літератури залишаються для учнів 

складнішими, ніж завдання з мови. 

Восьмикласники у творчих роботах виявили орфографічні вміння з тем: 

правопис прислівників, уживання наголошених -е-, -и-, уживання м’якого 

знака, правопис апострофа, написання частки не- з різними частинами мови 

тощо. Більшість робіт відзначаються багатством та різноманітністю лексики, 

граматично правильною побудовою речень. Значна частина учасників 

олімпіади правильно структурує текст типу роздум, добирає аргументи, 

наводить приклади із життя. Майже всі учні використали в тексті речення, 

ускладнені звертаннями, вставними словами й однорідними членами. 

Разом з тим у творчих роботах деяких восьмикласників були допущені 

пунктуаційні помилки в складних реченнях, ужито кальки з російської мови, є 

тавтології, недоречне вживання займенників.  
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Учасники переважно справилися із тестовими завданнями з мови, 

продемонструвавши знання правил уживання апострофа, правопису суфіксів 

іменників, співвідношення звуків і букв. Складнішим у тестових завданнях 

було визначити речення зі складеним дієслівним присудком, правильно 

визначати слова зі спрощенням і знаком м’якшення. 

Даючи лаконічні відповіді на запитання, учні показали знання текстів 

історичних народних пісень, розуміння їх ідейного змісту, дали визначення 

верлібру й удало навели приклади. Проте багато учнів не назвали, кому  

Т. Шевченко підписав свій «Кобзар», не назвали сучасних виконавців дум. 

Складно було учням виконати ідейно-художній аналіз поезій. Частина з 

них, замість аналізу поезії сучасного письменника, виконували аналіз твору  

В. Сосюри, класика української літератури. Діти вміють формулювати тему та 

ідею, проте не всі правильно визначають види лірики, лише незначна частина 

визначають розмір, римування, риму. В жодній роботі не було характеристики 

образів-символів, образу ліричного героя. 

Учні 9-х класів у процесі написання твору (на одну з трьох 

запропонованих тем) в основному справилися із завданням, володіють 

навичками написання твору-роздуму, оскільки продемонстрували власні 

міркування, наводили цитати із художніх текстів, дотримувалися структури 

певного виду творчої роботи. Більшість учасників навела приклади лише з 

літератури або лише з власного життя. Дуже мало учнів пригадали історичні 

факти. Водночас учні допустили значну кількість граматичних та лексичних 

помилок. Але не всі учні виконали додаткове завдання – використати у творі 

складні речення з кількома підрядними. 

Під час виконання лінгвістичного бліцу дев’ятикласники допустили 

помилки у творенні форм іменників родового відмінка множини, визначенні 

архаїзмів та історизмів, частин мови (зокрема частки) у запропонованому 

тексті. 

Деякі запитання з літератури викликали труднощі, а саме: 

– жанри, що не характерні для українського бароко; 

– у літературному портреті Г.С. Сковороди учні допускали неточності  

у фактах біографії письменника. 

Під час виконання олімпіадних завдань учні 10 класу в основному  

з завданнями справилися, але були й деякі труднощі: 

– розділові знаки при оформленні цитат; 

– лексичні й граматичні помилки при побудові речень із 

дієприслівниковим зворотом; 

– не завжди дотримувалися обсягу твору. 

Більшість учнів (73,7 %) не пояснила термін «морфологічні синоніми» і 

не навела приклади цього мовного явища; не вказала граматичні зв’язки 

приєднання до головного слова неузгодженого означення або назвала лише 

зв’язок керування; визначила лише один відмінок (Н.в. або Р.в.), якщо іменник і 

прикметник виконують роль іменної частини. 

Значна кількість учнів не зуміла створити літературний портрет  

О. Кобилянської: не визначали важливі події, не розкривали особистість 
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письменниці, обмежувалися назвою одного твору, не вказували особливості 

творчого шляху письменниці. 

Жоден учень не дав відповідь на запитання № 8. 5 учнів набрали  

з 16 максимально можливих балів з літератури 0,5 – 5,5 бала.

 Одинадцятикласники справилися з творчою роботою з мови. Виклад 

творів учнів відповідав обраній темі; учні виявили вміння формулювати тезу, 

наводити аргументи, приклади з літератури, історії, власного життя, робити 

висновки. Дехто невиправдано збільшує обсяг, порушує логічну структуру.  

У деяких роботах порушена стильова єдність окремих складників, інколи 

вживаються просторічні вислови, кліше, що негативно впливає як на мовне, так 

і на змістове оформлення. Конкурсанти часто вибудовують занадто складні 

синтаксичні конструкції, нагромаджують займенники, сполучники, що 

ускладнює сприймання змісту. Досить серйозним недоліком є вживання кальок 

з російської мови. Виклад деяких творів декларативний, інколи надмірно 

патетичний. Частині робіт бракує особистісної позиції або ж вона недостатньо 

аргументована. Учні мало використовують цитатний матеріал, інколи наводять 

недоречні приклади. У роботах  допущені лексичні та граматичні помилки. 

Розділові знаки в реченні в основному розставлено правильно, але 

частина школярів допускали помилки у визначенні типів підрядних речень. 

Учителі недостатньо уваги приділяють роботі з літературно-критичними 

статтями, щоденниками письменників, автобіографічними нарисами, роботі з 

текстом твору. Четверо одинадцятикласників набрали з максимально можливих 

20 балів з літератури 0,5 – 4, 5 бала. Учасники олімпіади не орієнтуються в 

течіях, напрямах літературного процесу; не вміють визначати порушені 

проблеми в художньому творі. 

Ці результати свідчать про: 

– відсутність системної роботи з обдарованими учнями;  

– недостатній рівень формування вчителями мотиваційної 

компетентності учнів; 

– ігнорування вчителями міжпредметних зв’язків (історія, зарубіжна 

література, образотворче мистецтво, географія, музика тощо); 

– відсутність глибокого аналізу результатів попередніх олімпіад та 

аналітичних звітів, поданих в інформаційно-аналітичних бюлетенях Сумського 

ОІППО. 

Традиційними лідерами олімпіад є вихованці вчителів української мови 

та літератури області: 

– Хижняк Інна Миколаївна, учитель української мови та літератури 

Конотопської гімназії Конотопської міської ради; 

– Головань Наталія Михайлівна, учитель української мови та літератури 

Конотопської гімназії Конотопської міської ради; 

– Ващенко Ольга Павлівна, учитель української мови та літератури 

Путивльської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. Радіка Руднєва 

Путивльської районної ради; 
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– Рогова Наталія Володимирівна, учитель української мови та літератури 

Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського 

Союзу О.Бутка, м. Суми; 

– Власенко Ольга Сергіївна, учитель української мови та літератури 

Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 25 м. Суми; 

– Охріменко Наталія Вікторівна, учитель української мови та літератури 

Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 21 Сумської 

міської ради. 

Підготували по два учні-переможці ІІІ етапу вчителі: 

– Охріменко Наталія Вікторівна, учитель української мови та 

літератури Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 21 

Сумської міської ради; 

– Противень Олена Миколаївна, учитель української мови та 

літератури Шосткинської гімназії Шосткинської міської ради; 

– Данько Сергій Степанович, учитель української мови та літератури 

Шосткинської гімназії Шосткинської міської ради; 

– Дацюк Ніна Володимирівна, учитель української мови та літератури 

Шосткинської гімназії Шосткинської міської ради. 

Рекомендації щодо підвищення якості підготовки учнів до олімпіади 

керівникам Р(М, ОТГ) МО: 

1. Виявити філологічно обдарованих дітей, спланувати та проводити 

роботу з ними, ураховуючи нахили та 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. Спланувати науково-методичні заходи щодо вдосконалення 

навичок учителів української мови та літератури здійснення художньо-ідейного 

аналізу тексту та створення власного висловлення відповідно до структури, яка 

пропонується під час ЗНО. 

3. Організувати обмін досвідом на районному (міському) рівні з 

питань роботи з філологічно обдарованими учнями.  

4. Налагодити співпрацю (якщо є можливість) з науковими 

співробітниками вищих навчальних закладів.  

5. До складу журі ІІ етапу олімпіади необхідно включати 

найдосвідченіших фахівців, які б змогли об’єктивно підходити до визначення 

переможців, а відповідно якісніше формувати учнівські команди для участі в  

ІІІ (обласному) етапі. 

Учителям закладів загальної середньої освіти: 

1. У процесі підготовки учнів до участі в олімпіаді особливу увагу 

приділяти підвищенню рівня мовної культури школярів, зокрема володінню 

ними орфографічними, орфоепічними, лексичними, стилістичними нормами; 

визначенню лексичного й граматичного значення загальновживаних слів; 

вивченню термінологічного апарату з мови, редагуванню текстів і 

синтаксичному розбору речень і словосполучень.  
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2. Приділити належну увагу художньо-ідейному аналізу ліричного 

твору, прищеплювати навички цього аналізу, надавати практичну допомогу 

учням. Поряд із цим слід систематично підвищувати власний рівень 

компетентності з цього питання. Щоб навчити школярів якісно здійснювати 

художньо-ідейний аналіз ліричного твору, учитель повинен усвідомлювати, що 

це досить цікавий технологічний процес, який вимагає застосування певних 

компетентностей, що формуються у процесі практичної діяльності протягом 

тривалого часу. Є. Пасічник підкреслював: «Аналізувати ліричний твір – 

означає вчити дітей заглиблюватись у його поетичні образи, спостерігати, як 

вимальовуються одна за одною картини або як змінюються почуття, настрої 

ліричного героя, чим вони викликані та як усе це безпосередньо виражено у 

контексті твору. Важливо з’ясувати, що хоче сказати поет, який характер має 

мова вірша і як вона виражає авторську ідею». Звідси випливає висновок, що 

розглядати поезію необхідно в органічній єдності змісту й форми.  

Необхідно навчити дітей уважно і вдумливо читати поезію, розуміти її 

зміст, уявляти, які ліричні образи та герої постають у ній, відчувати красу 

віршованої мови, її мелодику, близькість до музики. 

Зазвичай для аналізу подано невеликий художній текст (найчастіше 

поезія) чи його фрагмент для того, щоб учень продемонстрував уміння 

цілісного аналізу тексту, що реалізується через уміння послуговуватися 

літературознавчими методиками й техніками, виступити в ролі дослідника, 

літературного критика, таким чином виявляючи свою літературознавчу 

майстерність та ерудицію. Філологічно обдарована дитина має 

продемонструвати найвищий рівень розвитку дослідницької компетентності. 

Учитель має поступово, індуктивно формувати навички комплексного аналізу 

тексту, привчати бачити його глибинний зміст (підтекст), пояснювати й 

мотивувати кожне слово в тексті, кожен художній прийом, пізнавати механізми 

творення тексту з усім арсеналом художніх засобів, якими послуговується 

автор, розкриваючи всі його «секрети поетичної творчості». 

3. Приділити належну увагу художньо-ідейному аналізу художнього 

твору (на основі якого здійснюється паспортизація, цитатна характеристика 

героїв), прищеплювати навички контекстуального аналізу школярам. 

4. Більше уваги приділяти вивченню біографії письменника, зокрема 

особливих рис у його творчості, надавати учням практичну допомогу з цього 

питання. Поряд із цим слід систематично підвищувати власний рівень 

компетентності. 
5. Зразки виконання цілісного літературознавчого аналізу ліричного 

твору, оформлення літературного паспорта подаються в посібнику «Олімпіада з 
української мови та літератури: нормативний, навчально-методичний і 
теоретичний аспекти. Навчально-методичний посібник /  
Л.І. Кавун, К.В. Таранік-Ткачук, Л.В. Шитик, О.І. Месевря, С.І. Січкар / [за заг. 
ред. Л.В. Шитик].  Тернопіль : Мандрівець, 2013.  304 с.» на С. 289-292. 

Для якісної підготовки учнів до олімпіади пропонуємо використовувати 
можливості поєднання чинних програм з української мови та літератури; 
матеріали інформаційно-аналітичних бюлетенів, які щорічно видає  
Сумський ІППО. 
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СПИСОК УЧНІВ-ПЕРЕМОЖЦІВ III ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 

УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

У 2019-2020 н.р. 

       Таблиця 2 

Учні-переможці ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

української мови та літератури у 2019-2020 н.р. 
 

№

 

з/

п 

Клас 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Назва закладу освіти Бали  Місце  

1 2 3 4 5 6 
1.  8 Ющак  

Марія 

Всеволодівна 

Сумський заклад загальної 

середньої освіти I-III ступенів  

№ 21 Сумської міської ради 

33 I 

2.  8 Молявко  

Марія  

Олегівна 

Конотопська загальноосвітня 

школа I-III ступенів № 7 імені 

Григорія Гуляницького 

Конотопської міської ради 

Сумської області 

31,5 II 

3.  8 Чернецький 

Роман 

Олександрович 

Комунальна установа Сумська 

спеціалізована школа  

I-III ступенів № 29, м. Суми, 

Сумської області 

30,5 II 

4.  8 Сліпородська 

Ірина 

Володимирівна 

Середино-Будська загальноосвітня 

школа I-III ступенів № 2 Середино-

Будської районної ради Сумської 

області 

28 II 

5.  8 Воліна 

Катерина 

Михайлівна 

Глухівська загальноосвітня школа 

I-III ступенів № 1 Глухівської 

міської ради Сумської області 

25,75 III 

6.  8 Гаврилюк 

Анжела 

Павлівна 

Роменська загальноосвітня школа 

I-III ступенів № 7 Роменської 

міської ради Сумської області 

25 III 

7.  8 Подоляко 

Крістіна 

Володимирівна 

Комунальна організація 

(установа,заклад) «Шосткинська 

гімназія Шосткинської міської 

ради Сумської області» 

25 III 

8.  8 Трачук  

Ірина 

Олександрівна 

Білопільська спеціалізована школа 

I-III ступенів № 1 Білопільської 

міської ради Сумської області 

21 III 
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Продовження таблиці 2 

 

1 2 3 4 5 6 
9.  8 Ткаченко 

Тетяна 

Андріївна 

Комунальна організація 

(установа,заклад) «Шосткинська 

загальноосвітня школа  

I-III ступенів № 5 Шосткинської 

міської ради Сумської області» 

21 III 

10.  9 Сергієнко 

Катерина 

Миколаївна 

Сумський заклад загальної 

середньої освіти I-III ступенів  

№ 21 Сумської міської ради 

41,3 I 

11.  9 Надточій  

Яна 

Олександрівна  

Баницький навчально-виховний 

комплекс: загальноосвітня школа 

I-III ступенів, дошкільний 

навчальний заклад «Барвінок» 

Глухівської районної ради 

Сумської області 

39,27 II 

12.  9 Павлова 

Валерія 

Сергіївна 

Комунальна установа Сумська 

загальноосвітня школа  

I-III ступенів № 27, м. Суми, 

Сумської області 

35,2 II 

13.  9 Ананьєва 

Анастасія 

Євгенівна 

Глухівська загальноосвітня школа 

I-III ступенів № 3 Глухівської 

міської ради Сумської області 

33,08 III 

14.  9 Помазан  

Ніна  

Сергіївна 

Комунальна організація 

(установа,заклад) «Шосткинська 

гімназія Шосткинської міської 

ради Сумської області» 

31,83 III 

15.  9 Сельніцина 

Дар’я  

Олегівна 

Липоводолинська спеціалізована 

школа I-III ступенів 

Липоводолинської селищної ради 

Сумської області 

29,68 III 

16.  9 Сергієнко  

Єгор 

Сергійович  

Державний ліцей-інтернат з 

посиленою військово-фізичною 

підготовкою «Кадетський корпус» 

імені І.Г. Харитоненка Державної 

прикордонної служби України 

27,67 III 

17.  9 Акименко 

Валерія 

Максимівна 

Охтирська загальноосвітня школа 

I-III ступенів № 5 імені Р.К. Рапія 

Охтирської міської ради Сумської 

області 

27,53 III 
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Продовження таблиці 2 
 

1 2 3 4 5 6 
18.  10 Рижкова 

Анастасія 

Андріївна 

Комунальна установа Сумська 

загальноосвітня школа  

I-III ступенів № 18 Сумської 

міської ради 

44,29 I 

19.  10 Стефанишин 

Аліна  

Іванівна 

Конотопська гімназія 

Конотопської міської ради 

Сумської області 

41,86 II 

20.  10 Ісаков  

Дмитро 

Олександрович 

Комунальна установа Сумська 

спеціалізована школа  

I-III ступенів № 10 ім. Героя 

Радянського Союзу О.Бутка,  

м. Суми, Сумської області 

36,8 II 

21.  10 Тутова  

Аліна 

Олексіївна 

Путивльська загальноосвітня 

школа I-III ступенів № 1 ім. Радіка 

Руднєва Путивльської районної 

ради Сумської області 

36,22 II 

22.  10 Фролова 

Каміла 

Сергіївна 

Комунальна організація (установа, 

заклад) «Шосткинський 

навчально-виховний комплекс: 

спеціалізована школа  

І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської 

міської ради Сумської області» 

35,23 III 

23.  10 Сергійко  

Дар’я 

Миколаївна 

Комунальна організація (установа, 

заклад) «Шосткинська гімназія 

Шосткинської міської ради 

Сумської області» 

34,76 III 

24.  10 Орєхов 

Станіслав 

Олександрович 

Лебединська загальноосвітня 

школа I-III ступенів № 3 

Лебединської міської ради 

Сумської області 

34,69 III 

25.  10 Ващенко 

Анастасія 

Вікторівна 

Комунальний заклад Сумської 

обласної ради «Сумська обласна 

гімназія-інтернат для талановитих 

та творчо обдарованих дітей» 

33,79 III 

26.  10 Неверовська 

Вікторія 

Юріївна 

Опорний заклад «Охтирська 

загальноосвітня школа  

I-III ступені  Охтирської міської 

ради Сумської області» 

32,67 III 
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Продовження таблиці 2 
 

1 2 3 4 5 6 
27.  11 Ісаєва  

Олена 

Миколаївна  

Комунальна установа Сумська 

спеціалізована школа  

I-III ступенів № 25, м. Суми 

Сумської області 

51,48 I 

28.  11 Майборода 

Олег 

Леонідович 

Глухівська загальноосвітня школа 

I-III ступенів № 2 Глухівської 

міської ради Сумської області 

50,17 II 

29.  11 Фролова  

Софія  

Олегівна  

Комунальна установа Сумська 

спеціалізована школа  

I-III ступенів № 17, м. Суми, 

Сумської області 

50,05 II 

30.  11 Трубінова 

Людмила 

Ігорівна  

Конотопська спеціалізована 

школа I-III ступенів № 3 

Конотопської міської ради 

Сумської області 

43 II 

31.  11 Калантаєнко 

Наталія 

Юріївна  

Конотопська гімназія  

Конотопської міської ради 

41,17 III 

32.  11 Кобизька 

Олександра 

Андріївна  

Опорний заклад «Кролевецький 

ліцей № 3» Кролевецької міської 

ради 

41,09 III 

33.  11 Боруха  
Артем 
Володимирович  

Краснопільська гімназія 

Краснопільської селищної ради  

41 III 

34.  11 Прядко  

Анна  

Андріївна  

Свеська спеціалізована школа  

I-III ступенів № 2 «ліцей» 

Ямпільської районної ради 

Сумської області 

39,42 III 

35.  11 Руденко  

Алла  

Романівна  

Дружбівський навчально-

виховний комплекс: 

загальноосвітня школа  

I-III ступенів – дошкільний 

навчальний заклад Дружбівської 

міської ради Ямпільського району  

38,93 III 

36.  11 Мартиненко 

Каріна  

Іванівна  

Лебединська загальноосвітня 

школа I-III ступенів № 1 

Лебединської міської ради 

Сумської області 

38,9 III 

37.  11 Нерода 

Анастасія 

Романівна  

Недригайлівська спеціалізована 

загальноосвітня школа  

I-III ступенів Недригайлівської 

селищної ради (опорний заклад) 

38,84 III 
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СПИСОК 

УЧИТЕЛІВ, ЩО ПІДГОТУВАЛИ ПЕРЕМОЖЦІВ ІІІ ЕТАПУ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

ТА ЛІТЕРАТУРИ  

Таблиця 3 

Учителі, що підготували переможців ІІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з української мови та літератури 
 

№ 

з/п 
ПІБ учителя Назва закладу загальної середньої освіти 

1 2 3 

1. Вальтер Любов 

Іванівна 

Опорний заклад «Охтирська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Охтирської міської ради 

Сумської області» 
2. Гончаренко Наталія 

Іванівна 

Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№ 3 Глухівської міської ради Сумської області 
3. Веліжаніна Тетяна 

Олександрівна 

Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№ 1 Глухівської міської ради Сумської області 
4. Майборода Оксана 

Вікторівна 

Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№ 2 Глухівської міської ради Сумської області 
5. Ващенко Ольга 

Павлівна 

Путивльська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№ 1 імені Радіка Руднєва Путивльської районної 

ради Сумської області 
6. Мисько Олена 

Михайлівна 

Баницький навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 

навчальний заклад «Барвінок» Глухівської 

районної ради Сумської області 
7. Ковган Ольга 

Григорівна 

Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№ 7 Роменської  міської ради Сумської області 
8. Олех Лідія 

Миколаївна 
Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  
№ 3 Конотопської міської ради Сумської області 

9. Хижняк Інна 
Михайлівна 

Конотопська гімназія Конотопської міської ради 
Сумської області 

10. Головань Наталія 
Михайлівна 

Конотопська гімназія Конотопської міської ради 
Сумської області 

11. Хівренко Наталія 
Володимирівна 

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

12. Поволоцька Наталія 
Павлівна 

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

13. Коленченко Олена 
Олександрівна 

Комунальна установа Сумська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 18 Сумської міської ради 
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Продовження таблиці 3 
 

1 2 3 

14. Василенко Тетяна 
Віталіївна 

Комунальний заклад Сумської обласної ради 
«Сумська обласна гімназія-інтернат для 
талановитих та творчо обдарованих дітей» 

15. Глупак Людмила 
Олександрівна 

Липоводолинська спеціалізована школа  
I-III ступенів Липоводолинської селищної ради 
Сумської області 

16. Денисенко Наталія 

Василівна 

Комунальна установа Сумська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 17, м. Суми, Сумської 

області 
17. Захарченко Юлія 

Миколаївна 

Комунальна установа Сумська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської 

області 
18. Шаповал Надія 

Іванівна 

Комунальна установа Сумська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, Сумської 

області 
19. Сідьорко Ірина 

Анатоліївна 

Білопільська спеціалізована  школа І-ІІІ ступенів 

№ 1 Білопільської міської ради Сумської області 
20. Москаленко Ліана 

Володимирівна 

Опорний заклад «Кролевецький ліцей № 3» 

Кролевецької міської ради 
21. Марченко Віта 

Олексіївна 

Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 1 Лебединської міської ради Сумської області 
22. Капран Лариса 

Олександрівна 

Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 3 Лебединської міської ради Сумської області 
23. Власенко Ольга 

Сергіївна 
Комунальна установа Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 25, м. Суми Сумської 
області 

24. Левченко Тетяна 
Іванівна 

Свеська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 
«ліцей» Ямпільської районної ради Сумської 
області 

25. Яркова Ольга 
Павлівна 

Охтирська загальноосвітня школа I-III ступенів  
№ 5 імені Р.К. Рапія Охтирської міської ради 
Сумської області 

26. Доля Зінаїда 
Борисівна 

Комунальна організація (установа,заклад) 
«Шосткинська загальноосвітня школа  
I-III ступенів № 5 Шосткинської міської ради 
Сумської області» 
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Продовження таблиці 3 
 

1 2 3 

27. Поправко Наталія 

Миколаївна 

Комунальна організація (установа, заклад) 

«Шосткинський навчально-виховний комплекс: 

спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей 

Шосткинської міської ради Сумської області» 
28. Шевченко Ольга 

Василівна 

Недригайлівська спеціалізована загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Недригайлівської селищної 

ради Сумської області (опорний заклад) 
29. Корнієнко Оксана 

Анатоліївна 

Краснопільська гімназія Краснопільської селищної 

ради  
30. Охріменко Наталія 

Вікторівна 

Сумський заклад загальної середньої освіти  

І-ІІІ ступенів № 21 Сумської міської ради 

31. Разуваєва Олена 

Анатоліївна 

Середино-Будська  загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 2 Середино-Будської районної  

ради Сумської області 
32. Шаповал Наталія 

Павлівна 

Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-

фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені 

І.Г. Харитоненка Державної прикордонної служби 

України 
33. Чепіга Ганна 

Олексіївна 

Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-

фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені 

І.Г. Харитоненка Державної прикордонної служби 

України 
34. Силак Лариса 

Василівна 

Дружбівський навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад Дружбівської міської ради 

Ямпільського району Сумської області 
35. Філіппова Наталія 

Миколаївна 

Комунальна установа Сумська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського 

Союзу О.Бутка, м. Суми, Сумської області 
36. Противень Олена 

Миколаївна 

Комунальна організація (установа,заклад) 

«Шосткинська гімназія Шосткинської міської ради 

Сумської області» 
37. Дацюк Ніна 

Володимирівна 

Комунальна організація (установа,заклад) 

«Шосткинська гімназія Шосткинської міської ради 

Сумської області» 
38. Данько Сергій 

Степанович 

Комунальна організація (установа,заклад) 

«Шосткинська гімназія Шосткинської міської ради 

Сумської області» 
39. Разуваєва Олена 

Анатоліївна 

Середино-Будська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 2 Середино-Будської районної 

ради Сумської області 



ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У ІV ЕТАПІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

ТА ЛІТЕРАТУРИ 
 

За рішенням оргкомітету і журі ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади на IV етап 

Всеукраїнської олімпіади направляються такі учні-переможці III етапу олімпіади: 
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Прізвище, ім'я по 

батькові учня 

Назва закладу загальної середньої 

освіти 

Клас 

навчання 

К
л
ас

, 
за

 я
к
и

й
 

б
у
д
е 

в
и

к
о
н

у
в
ат

и
 

за
в
д
ан

н
я 

н
а 

о
л
ім

п
іа

д
і 

М
іс

ц
е,

 з
ай

н
ят

е 

н
а 

II
I 

ет
ап

і 

о
л
ім

п
іа

д
и

 

П
р
із

в
и

щ
е,

 і
м

'я
 

п
о
 б

ат
ь
к
о
в
і 

п
р
ац

ів
н

и
к
а,

 

я
к
и

й
 

п
ід

го
ту

в
ав

 

у
ч
н

я
 

Додаткова 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Ющак Марія 

Всеволодівна 

Сумський заклад загальної середньої 

освіти № 21 Сумської міської ради 

8 8 І Охріменко 

Наталія 

Вікторівна 
– 

2. Молявко Марія 

Олегівна 

Конотопська загальноосвітня школа  

I-III ступенів № 7 імені Григорія 

Гуляницького Конотопської міської ради  

Сумської області 

 

 

 

 

 

 

 Сумської області 

8 8 ІІ Хівренко Наталія 

Володимирівна 

Поволоцька 

Наталія Павлівна 

– 

3.  Сергієнко 

Катерина 

Миколаївна 

Сумський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 21 Сумської 

міської ради  

 

9 9 І Охріменко 

Наталія 

Вікторівна 

 

 

Переможниця 

ІV етапу, 

диплом І ступеня, 
2019 рік 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
4. Рижкова 

Анастасія 

Андріївна 

Комунальна установа Сумська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№ 18 Сумської міської ради 

10 10 І Коленченко 

Олена 

Олександрівна Учасник, 2018 рік 

5. Стефанишин 

Аліна Іванівна 

Конотопська гімназія Конотопської 

міської ради Сумської області  

10 10 ІІ Головань Наталія 

Михайлівна – 

6. Ісаєва 

Олена 

Миколаївна 

Комунальна установа Сумська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  

№ 25, м.Суми, Сумської області 

 

11 11 І Власенко  

Ольга  

Сергіївна 

Переможниця  

ІV етапу, диплом ІІІ 

ступеня,  
2017 рік,  

диплом ІІІ ступеня, 

2018 рік, 

диплом ІІ ступеня, 2019 

рік 
7. Майборода Олег 

Леонідович 

Глухівська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 2 Глухівської міської 

ради Сумської області 

11 11 ІІ Майборода 

Оксана Вікторівна  
– 

8. Калантаєнко 

Наталія Юріївна 

Конотопська гімназія Конотопської 

міської ради Сумської області 

11 11 ІІІ Хижняк Інна 

Михайлівна 

Диплом І ступеня 

фінального етапу 

Міжнародного мовно-
літературного конкурсу 

учнівської та 

студентської молоді 

імені Тараса Шевченка 
 

Керівниками команди призначено Шерстюк Любов Миколаївну, методиста з української мови та літератури Комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної освіти; Коленченко Олену Олександрівну, учителя української мови та літератури Комунальної 

установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Сумської міської ради. 
 

Директор Департаменту освіти і науки,           

голова оргкомітету олімпіади            Вікторія ГРОБОВА 

Голова журі               Ірина СЕРЕБРЯНСЬКА 

 

20 лютого  2020 року



 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ  

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Лист Міністерства освіти і науки України від 10.06.2019 № 1/9-365 «Про 

переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і 

науки України для використання у закладах освіти». Державна наукова 

установа «Інститут модернізації змісту освіти». URL : 

https://cutt.ly/Nysqqke (дата звернення: 27.04.2020). 

2. Методика реалізації Українського правопису в новій редакції у закладах 

загальної середньої освіти. Терещенко В. М., Панченков А. О. Харків: 

«Соняшник». 2019. 256 с. 

3. Навчальні програми з української мови та літераутри для 5-9, 10-11 

класів. Міністерство освіти і науки України. URL : 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi 

(дата звернення: 27.04.2020). 

4. Олімпіада з української мови та літератури: нормативний, навчально-

методичний і теоретичний аспекти. Навчально-методичний посібник / 

Л. І.Кавун, К. В.Таранік-Ткачук, Л. В.Шитик, О. І.Масевря, С. І.Січкар / 

за заг. ред. Л. В.Шитик. Тернопіль: Мандрівець, 2013. 304 с. 

5. Практичні рекомендації з підготовки до ІV етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з української мови та літератури. Навчально-

методичний посібник / Д. І. Дроздовський, Г. І. Гримашевич,  

О. В. Калинич, О. О. Кузьмич, О. Ю. Приходько. Харків: «Соняшник», 

2017. 65 с. 

6. Сухенко В. Г. Олімпіади та конкурси з української мови і літератури : 

завдання, відповіді. Х.: Вид. група «Основа», 2018. 256 с. 

https://cutt.ly/Nysqqke
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi
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