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Пояснювальна записка до програми вступних випробувань 

з предмета «Українська мова» 

для абітурієнтів ВСП «Свалявський технічний фаховий коледж НУХТ» 

на основі базової загальної середньої освіти 

Українська мова – державна мова України. Як навчальний предмет українська 

мова виконує важливі освітні функції, головна з яких полягає у тому, що вона є 

засобом спілкування, пізнання культурних цінностей. Як форма вияву 

національної й особистісної свідомості вона є засобом самопізнання, 

саморозвитку і самореалізацїї людини. Вільне володіння рідною мовою 

забезпечує реалізацію творчих можливостей людини в усіх сферах життя. 

Сучасність потребує від кожної людини високої культури мовлення, 

обов’язковим елементом якої є бездоганна грамотність, адже сформовані 

правописні уміння й навички - це основа для реалізації загальної мовної 

компетентності особистості, потрібної не лише на час навчання, а й для стратегії 

вдосконалення власного мовлення впродовж усього життя. 

Екзамен з української мови проводиться у формі тестів, розроблених з 

урахуванням чинних програм з української мови для 5-9 класів та на основі 

структури тестів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови. 

На складання вступного випробування з української мови для абітурієнтів на 

основі базової загальної середньої освіти передбачено 90 хвилин. 

Матеріал програми проведення екзамену з української мови для вступників на 

основі базової загальної середньої освіти розподілено за такими розділами: 

«Фонетика. Графіка», «Лексикологія. Фразеологія», «Морфологія», «Синтаксис», 

«Орфоепія», «Орфографія». 

 Для проведення екзаменаційних випробувань підібрані закриті тести та 

завдання на встановлення відповідності - таким чином загальна структура завдань 

відповідає схемі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови. 

Виконання завдань до тексту передбачають розв’язання тестових завдань, 

необхідно обрати один з чотирьох варіантів відповіді. 

Програма вступних випробувань з предмета «Українська мова» 

у тестовій формі 

Програму курсу «Українська мова» для проведення вступних 

випробувань для абітурієнтів Свалявського технічного фахового коледжу на 

основі базової загальної середньої освіти розроблено згідно з Програмою з 

української мови для шкіл з українською мовою навчання та на основі 

Державного стандарту базової середньої освіти. Завдання вступних іспитів 

розроблені за програмою зовнішнього незалежного оцінювання, з якими можна 

ознайомитися за посиланням: https://osvita.ua/test/program_zno/ 

(https://osvita.ua/doc/files/news/9/946/Ukrmova.pdf).  

 

https://osvita.ua/test/program_zno/
https://osvita.ua/doc/files/news/9/946/Ukrmova.pdf
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Мета програми — зорієнтувати абітурієнтіву 

підготовці до вступних випробувань; перевірити 

рівень загальної освіченості, мовної культури та 

грамотності майбутніх фахових молодших 

бакалаврів, заохочення до вивчення мовних 

підсистем, а через це — до глибшого розуміння багатства рідної мови, значення 

рідної мови для українського соціуму та кожної особи зокрема, залучення до 

фундаментальних цінностей культури, розширення культурно-пізнавальних 

інтересів абітурієнтів. 

Матеріал програми розподілено за такими розділами: «Фонетика. 

Графіка», «Лексикологія. Фразеологія», «Морфологія», «Синтаксис», 

«Орфоепія», «Орфографія». 

Українська мова 
Для успішного складання частини вступного іспиту з української мови 

рекомендується актуалізувати знання з таких тем:  

1. Звуки і букви.  

2. Наголос.  

3. Засоби милозвучності.  

4. Правопис м’якого знака.  

5. Правопис апострофа.  

6. Правопис великої букви, власних назв.  

7. Правопис слів з ненаголошеними голосними.  

8. Чергування голосних та приголосних звуків.  

9. Подовження та подвоєння приголосних.  

10. Спрощення в групах приголосних.  

11. Правопис складних та складноскорочених слів.  

12. Правопис слів іншомовного походження.  

13. Правопис прізвищ українського походження.  

14. Правила переносу слів з рядка в рядок.  

15. Написання префіксів с-, з-, роз-, без-, прі-, пре-, при-.  

16. Зміни приголосних перед –ськ (ий). –ств(о).  

17. Однозначні і багатозначні слова.  

18. Омоніми, синоніми, антоніми.  

19. Діалектні слова, застарілі слова, неологізми.  

20. Фразеологічний зворот.  

21. Самостійні частини мови.  



22. Службові частини мови  

23. Закінчення іменників ІІ відміни в родовому відмінку однини.  

24. Правопис суфіксів іменників, прикметників, дієприкметників.  

25. Написання складних прислівників.  

26. Написання складних прийменників.  

27. Написання частки Не, Ні з різними частинами мови.  

28. Написання часток.  

29. Написання складних сполучників.  

30. Словосполучення.  

31. Члени речення.  

32. Види простого речення.  

33. Типи односкладних речень.  

34. Розділові знаки при однорідних членах речення.  

35. Розділові знаки в реченні з узагальнювальними словами при однорідних 

членах речення.  

36. Кома між однорідними й неоднорідними означеннями.  

37. Розділові знаки при відокремлених означеннях.  

38. Написання невідокремлених прикладок.  

39. Розділові знаки при відокремлених прикладках.  

40. Розділові знаки при відокремлених обставинах.  

41. Розділові знаки при відокремлених додатках.  

42. Кома перед обставинними порівняльними сполучниками.  

43. Розділові знаки перед та після вставних слів, словосполучень, речень.  

44. Розділові знаки при звертаннях.  

45. Розділові знаки при прямій мові, діалозі та цитаті.  

46. Кома в простому реченні.  

47. Кома в складному реченні.  

48. Класифікація складних речень.  

49. Написання двокрапки в складному реченні.  

50. Написання тире в простому та складному реченні.  

51. Написання крапки з комою в простому та складному реченні.  

52. Відношення між частинами складносурядного речення.  

53. Види підрядних речень.  

54. Стилі сучасної української літературної мови. 

 

 

 

 

 

 

 



Методика проведення вступних випробувань 

з предмета «Українська мова» 

Вступні випробування з української мови для абітурієнтів Свалявського 

технічного фахового коледжу на основі базової загальної середньої освіти є 

обов’язковими й проводяться в письмовій формі у вигляді тестування, 

аналогічного до завдань ЗНО з української мови. 

Вступні випробування з української мови проводиться відповідно до графіку 

складання вступних іспитів. 

Тестові завдання для проведення вступних випробувань укладають викладачі 

української мови коледжу, погоджує циклова комісія філологічних дисциплін та 

затверджує голова приймальної комісії коледжу. 

Запропоновані завдання дозволяють об’єктивно оцінити рівень оволодіння 

студентами теоретичним та практичним матеріалом. Виконання комплексних 

тестових завдань розраховано на 90 хвилин. 

У першій групі завдань необхідно вибрати одну правильну відповідь із 

чотирьох запропонованих. Завдання цієї групи розраховані на середній рівень 

навчальних досягнень абітурієнтів. 

У другій групі завдань необхідно вибрати одну правильну відповідь із п’яти 

запропонованих. Завдання цієї групи розраховані на середній рівень навчальних 

досягнень абітурієнтів. 

Третя група передбачає завдання на встановлення відповідності між рядками 

і належить до достатнього рівня. 

Четверта група вимагає від студентів навичок роботи з текстом. І хоча для 

кожного варіанту дібрано тексти невеликі за обсягом, цей вид роботи вкрай 

необхідний, оскільки передбачає розпізнання структурних одиниць тексту, 

перевірку орфографічної та пунктуаційної грамотності майбутніх фахових 

молодших бакалаврів. 

Завдання для тестування складені згідно з вимогами чинної навчальної 

програми для учнів закладів загальної середньої освіти з української мови для 5-9 

класів зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017№ 804. 

Використання абітурієнтами допоміжних джерел (словників, довідників, 

підручників тощо) не допускається. Також заборонено використання мобільних 

пристроїв. 

Перевірка робіт здійснюється за визначеними критеріями. 
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KPIITEPII OUIHIOBAHHfl
Tecry 3 rlpeAMera <<VrcpaiHcbKa MoBa>>

3aralrHa rinsricm 3aBAaHb recry - 30'

Ha eKoHaHHfl Tecry ni4ne4eHo 90 xsuruH.

Tecr s yrpaincrroi vronr,r cKnaAaeTrc-f, is 3aBAaHb qorl4pbox $opvr:

l.3asAaHHq s nu6opoivr otniei upanu.rrnuoi eilnoniui (N1-10). fo KoxHoro is

3aBAaHb rroAaHo qorlrplr napiauru silnoniai, 3 rKr4x JIHIITe oAI4H rIpaBLIJIbHufi'.3asl.anHs

BBpKaerbc.r{ Br,rKoHaHr4M, rKrrlo a6irypienr nu6par i nosHaql4B npaBuJlbHy BlArIoBlAb y

OlaHKy BlAnoBlAeI4.

2.3a341aHHq 3 nufiopovr oAniei rpaBrlJrbnoi eiAuoniqi (N Il-20). ,{o rcoNuoro is

3aBAaHb rIoAaHo rt'-aTb eapiaHrin siAuoeiAi' 3 -aK}Ix

BBa)Kaerbc.n BI4KoH aHvrv, flKIrIo a6irypienr eu6pan

6nanr<y siAnoeiAefi.

3. 3anlaHnq Ha BcraHoBJreHHq eiAuoniAnocri

noAaHo insopvraqiro, ilo3HaqeHy quQpanrn (linopyu) i 6yxeavrz (npanopyu). IIIo6

BLTKoHaTLT 3aB.rIaHHfl, Heo6xi4no BcraHoBI4 rI eiAuoeiAHicm iH0opvraqii, rlo3HarleHol

quspauH ra 6yrnauu (yrnopIaru rori.rHi napn). 3asAaHHs BBa)I(aerbct BI,IKoHaHVM) flKIrIo

a6irypieur rrpaBlrnrHo spo6r4B rro3HarIKI,I Ha neperlaHax pr4r<in (tluQp" eil 1 lo 4) i

KoJroHoK (6yrcnra eia A Ao A) y ra6nuqi 6nanxa eiAuosiAefi.

4. 3agAaHHn Ao reKcry (i\b26-30). 3ae4aHu-r qiei Qopvrz uepe46auae onpaIIIoBaHHf,

TecroB?Ix 3aBAaHb AO TIOAaHO|O TeKCTy.

Cxeuu oIIiHroBaHHt 3aBAaHb recry s yr<paiHcrr<oi Moela:

l. 3anlannq g eu6opoM olniei rpaBrrJrbHoi eiAuoeiai oqiHK)erbcc e 0 a6o 1 recroeufi

6at: | 6al, xr<rqo BK€BaHo rrpaBr4nrHy ni4noni4r; 0 6anie, sKrlo BKa3aHo HenpaBl4nbHy

niAuosiAr , a6o BKa3aHo 6inrrue oAniei eiAnoei4i , a6o niAuoeiAr He Iro3HarreHo.

2. SasaaHHfl Ha BcraHoBJreHHfl eiAuoeilHocri (loriuni napu) oqinroerrcl n 0, I,2,3
a6o 4 recrosi 6anu: 1 6an 3a KoxHy npaBr4nbHo BcraHoBneHy ni4uoni4uicrr (noriuHy

uapy); 0 6anie, sKulo He BKa3aHo x(oAHoI upaeznu-roi nori-rHoi napvr a6o ni4noni4i na

3aBAaHHt He IrO3HarIeHO.

3. Koxcue is sanqaHb Ao reKcry oqinroerbc.rr e 0 (mqo siAnoeiAr HerrpaBI,Inrna a6o ne

ro3HarreHa) a6o 2 tecroei 6astu (upaeranrHa ni4noni,4r).

JrLrure oAIIH npaBllnbHzfi. 3an4aHHr

i nogna-ruB rrpaBllnruy ni4noei4r y

(JVs 2I-25). ,{o Ko]KHoro 3aBAaHrIt

d%';i'i39



MaxclzrrlamHa rcimricm 6anin, f,Ky Mo)r(Ha ua6parn, [paBunbHo B?rKoHaeruz sci
3aBAaHHf, Tecry s yr<paincrxoi Naosz, - 50.

flepene4eHHt recroeux 6anis y pefiruuroBy oqiHr<y 3a rrrKzrrroro eiA 100 lo 200 6anis
e4ifrcHroe eK3aMeHarop 3a eiAnoeiAHoro ra6lzqerc.

TAEJIT4Uq
rIepeBeAeHHq recroB[x 6alie, orpr{MaH[x a6irypienraMrr B pe3yJnrari cua.qaunq BcrylH[x

nunpo6ynaHb 3 rrpeAMera <<YnpaiHcbKa MoBa),
y pefirr.rnroey oqinny 3a rrrKaJrorc nil 100 go 200 6alin

Posruxnyro ra peKoMeHAoBaHo Ao 3arBepAx{eHH.rr Ha aaci4aHui
rlr,rKnoBoi ronricii QinonorivHlrx AtrcqnrrJr H

forosa

TecToBHt4

6at
Pefirunrona

ouinr<a 100-

200

fecroslrfi
6an

Pefirunrona

ouiHra 100-

200

TecrosIzfi
6ur

Pefirnnrona

ouinxa 100-

200

Tecroeuft

6al
Peftrunrona

ouiHra 100-

200

lecrosufi Pr

6atr

)I4TI{HTOBA

oulHKa
100-200

I IC CKJIAB 1l 100 21 120 31 140 4I t64
2 {E CKJIAB l2 r02 22 t22 JL 142 Aa1L 168
3 IE CKJIAB 13 r04 L) t24 aaJJ 144 43 172

4 IC CKJIAB t4 106 24 126 34 146 44 176
5 {E CKJIAB 15 108 25 r28 35 r48 45 180

6 {E CKJIAB t6 110 26 130 36 150 46 184

7 {E CKJIAB t7 tt2 27 r32 37 r52 A'7 188

8 IE CKNAB l8 tl4 28 134 38 t54 48 r92
9 {E CKJIAB t9 116 29 136 39 156 49 L96

t0 FIE CKJIAB 20 118 30 138 40 160 50 200

O.-fl. lyrra



 

 

ЗРАЗОК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ_для вступного випробування з предмета 

«Українська мова» 

 

Завдання 1-20 із вибором ОДНІЄЇ правильної відповіді. 

1.Однакова кількість звуків і букв у рядку 

А юний, їсть, ячмінь, здоров’я 

Б щастить, ательє, край, боєць 

В земля, вирій, європеєць, порядок 

Г джерело, щирість, п’ять, весілля 

2.Виділені букви позначають той самий звук у ВСІХ словах рядка 

А свято, на дошці, весілля, пісня 

Б безшумний, земний, вираз, зжити 

В молотьба, відняти, дитина, подяка 

Г книжці, зілля, заняття, звір 

3.Чергування голосних звуків можливе в УСІХ словах рядка 

А шість, чорний, пшениця, він 

Б котити, човен, доля, робити 

В цукор, волосся, Київ, осінь 

Г стежка, село, сосна, берегти 

4.Лексичну помилку допущено в рядку 

А відкрити рахунок 

Б завдати шкоди 

В відчинити вікно 

Г діюче законодавство  

5.НЕ всі іменники належать до середнього роду в рядку 

А пюре, колесо, цеце, какаду 

Б бікіні, галіфе, інтермецо, ЗНО 

В кашне, Бікіні, лате, Баку 

Г панно, трюмо, салямі, МНС 

6.НЕ утворюються ступені порівняння від УСІХ прикметників в рядку 

А добрий, веселий, вдячний, кольоровий 

Б малиновий, тоненький, хворий, прадавній 

В жорстокий, тривожний, шоколадний, міцний 

Г мрійливий, плямистий, вірний, чуйний 

7. РАЗОМ треба писати ВСІ складні слова рядка 

А заєць/русак, професійно/технічний, фото/апарат, полі/фонія 

Б радіо/зв'язок, екс/чемпіон, кіно/індустрія, пів/яблука 

В полу/мисок, мікро/процесор, військово/полонений, ново/сформований 



Г п’ят/десятиріччя, військово/морський, аеро/порт, макро/економіка 

8.Граматично правильна відповідь на питання «Котра година?» в рядку 

А половина першої 

Б три години дня 

В без двадцяти сьома 

Г за чверть одинадцята 

9.ПРАВИЛЬНО написано ВСІ займенники в рядку 

А казна-хто, ніякий, будь-що, абихто 

Б де-який, ні в що, нічого, чиєїсь 

В ніким, ні в котрому, така-то, аби-що 

Г чорт-знащо, де-в-чому, ані-хто, будь-що  

10.Граматичну правильне продовження речення «Підготувавшись до 

іспиту,..» наведено в рядку 

А мені стало спокійно й легко. 

Б матеріал уже не здається складним. 

В упевненість моя зросла. 

Г я відчув упевненість і легкість. 

11.Пунктуаційну помилку ДОПУЩЕНО в реченні 

А Постояв трохи на самому вершечку могили, знайшов у небі ледь помітну 

тремтливу грудочку, що вся тремтіла, сипала звуками й пішов ріллею. 

Б Сагайдачний бачив, що ось-ось спалахне заколот, і попередив Хоткевича. 

В А спомин – це таке щось неповторне, таке щось невимовне і сумне, що коли він 

крилом своїм огорне, то це уже ніколи не мине. 

Г Він тихо причалив до лісникового човна, котрий ніколи ніким не приковувався, 

і, зіпхнувши його з берега, пустив за водою. 

Д Сивий бузок, котрим обсаджені були стежки, переліз на їх гладеньке місце й 

вільно ріс собі там, де ходили людські ноги. 

12.Складений дієслівний присудок ужито в реченні 

А Заміж вийти — не дощову погоду пересидіти. 

Б А ось тепер будемо вечеряти всі разом. 

В Любить людей мене навчила мати. 

Г Моє серце прагне буять на просторі! 

Д На дніпровській долині ромашка побита зів’яла. 

13.НЕ УСКЛАДНЕНО звертанням речення 

А Годі вам, гурт ворогів і прихильних, марні слова промовлять. 

Б Літня ніч, спокусниця зрадлива, крилом одним півсвіту обняла. 

В Старі дуби, спасибі вам за осінь, за відлітання радості і птиць. 

Г Рука в руці — і музика жива, спинися, мить, зіграй сонату вічну. 

Д Мужай, прекрасна наша мово, серед прекрасних братніх мов! 



14.Виділене слово вжито в прямому значенні в реченні 

А За вікном танцюють сніжинки. 

Б А вівчар жене отару плаєм. 

В Мовчать засніжені дерева. 

Г Старезну думу думають ліси. 

Д Скоро серпень прибуде ясний. 

15.Літеру з треба писати на місці крапок у всіх словах рядка 

А ро..писка, ..поживати, ро..клад 

Б ..бивати, ро..писати, ..корочення 

В ..гризти, ..чесати, ..хвилюваний 

Г бе…барвний, ..молочений, ..жувати 

Д ..тягнення, ..вернутися, ро..почати 

16.Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка 

А тиж..невий, форпос..ний, вартіс..ний 

Б хвас..нути, піс..ний, заздріс..ний 

В шус..нути, кіс..лявий, буревіс..ний 

Г облес..ний, ус..ний, швидкіс..ний 

Д беззахис..ний, компос..ний, доблес..ний 

17.Правильною є форма займенника в рядку 

А нагородили всих учасників 

Б необхідно з їми порадитись 

В відзначають цими днями 

Г допомогли її в підготовці 

Д зупинили погляд на йому 

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

А лікар..м, вітрищ..м, кварц..м 

Б корен..м, прохач..м, явищ..м 

В матері..ю, дач..ю, чемпіон..м 

Г їж..ю, літопис..м, вельмож..ю 

Д дол..ю, поверхн..ю, відмов..ю 

19.Апостроф треба писати в усіх словах рядка 

А Примор..я, подвір..я, пор..ядок 

Б в..юнитись, зап..ястний, арф..яр 

В Р..єпін, прем..єр, солом..яний 

Г кар..єра, трав..яний, кр..якати 

Д багр..яний, пів..єпархіі, бар..єр 

20.Граматично правильна відповідь на питання «Котра година?» в рядку 

А половина першої 

Б три години дня 



В без двадцяти сьома 

Г за чверть одинадцята 

21. З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів (цифра в 

дужках позначає наступне слово). 

(1)Ох, не повчайте (2) молодих! (3) Нехай побудуть молодими. (4) Кожне 

покоління відкоркує своє шампанське.  

А іменник 

Б прикметник 

В займенник 

Г частка 

Д вигук 

22. З'ясуйте синтаксичну роль виділених у реченні слів (цифра позначає 

наступне слово).  

А (1) три покоління (2) селянського дому (3) вмістились на знімках старого (4) 

альбому. 

А підмет      Б присудок        В додаток       Г обставина      Д означення 

 

23. Доберіть до кожного фразеологізму антонім 

Фразеологізм                                            Антонім 

1 курча пухнасте                                            А як горох при дорозі 

2 як кішка з собакою                                      Б як з воску зліплений 

3 як у Христа за пазухою                               В як курка лапою 

4 кров із молоком                                   Г душа в душу 

                                                                          Д стріляний птах  

 

24. Установіть відповідність 

Тип односкладного речення 

1 означено-особове  

2 неозначено-особове  

3 безособове   

4 називне   

Приклад 

А  Відпочиваю від гримучих трас, камінних стін і мурашиння літер.  

Б  Як пощастило дівчинці в сімнадцять, в сімнадцять гарних, неповторних літ!  

В  Після дощів смарагдова діброва, на білій ріні річка говірка.  

Г  Пекучий день, лісів солодка млява, смага стежок, сонливиці левад...  

Д  Ці стародавні ікони реставрували на початку XX століття. 

25. Установіть відповідність між реченням і видом його підрядної частини 

Речення                                                                Вид підрядної частини 



1 Чом ти не прийшов, як місяць зійшов?              А з’ясувальна 

2 Я тобі скажу, де квітне дивний сад...                  Б обставинна причини 

3 Я співатиму для неї, аж бринітиме кришталь.   В обставинна міри і ступеня 

4 Прозрінь не бійся, бо вони як ліки.              Г обставинна умови 

                                                                                    Д обставинна часу 

 

 

 

 

Прочитайте текст і виконайте завдання 26—30 до нього 

 

Феномен Стуса 

(1-3) На сьогоднішній хвилі оновлення ім’я Стуса увійшло в життя українського 

народу як важливий чинник пробудження й самоусвідомлення, набуло значною 

мірою символічного значення. 

(4-8) В історії кожної національної культури були свої подвижники. Що ж до 

культури української, то вона давала особливо вдячний ґрунт для подвижництва, 

інакше вона просто не могла б вижити в тих жорстких і неповноцінних умовах, 

які визначила їй історія. Дух Шевченка витає над нею, невблаганно шукаючи все 

нових втілень, і одним з них став Василь Стус. 

(9-17) Досвідові Шевченка належить особливе місце в поезії Стуса. Це щось 

незмірно вагоміше від суто літературного впливу. Недарма Ю. Шевельов писав: 

«Шевченко для нього — як українська мова. Він нею пише, він нею дихає, він кує 

й перековує її, як йому велить творчий дух. Не можна собі уявити Стуса поза 

українською мовою, не можна його уявити поза Шевченковою стихією». То, 

справді, глибоко внутрішня єдність, генетичний духовний зв’язок при гострому 

запереченні наслідування шевченківських форм, інерції «шевченківського 

кожуха». Стусову поетику, його «образ вірша» єднає з Шевченком своєрідний 

кругообіг образів, глобальна повторюваність певних мотивів і форм.  

(18-23) З перших кроків свого творчого самовиявлення Стус брав на себе багато. 

Вже в ранніх віршах болісно шукає втраченої гармонії зі світом, цілісності — не 

ситої і ледачої, а тієї, що її треба виборювати дорогою ціною — пізнанням самого 

себе, готовністю не зрадити себе. «Як вибухнути, щоб горіть?!» — так звучить у 

Стуса вічне гамлетівське запитання. Його життєва модель — втілення принципу: 

між високою ідеєю та життєвим вибором, між словом і вчинком немає відстані, 

немає суперечності. 

(24-28) Саме цим насамперед зумовлена особлива значущість Стусового образу 

буття для нашої людини, яку привчали бути рабом обставин, об’єктом чиєїсь волі, 

а не суб’єктом в його самовиявленні й самоутвердженні. З цим пов’язана й 



особлива вага Стусового слова. Воно підтверджене вчинком, «забезпечене 

нерозмінним запасом правди і ціною власного життя» (Євген Сверстюк), тому й 

не сприймається як фраза. 

(29-39) Доводиться чути, що вся сила поезії Стуса — в тих ідеях, які вона несе в 

собі, в образі автора, тоді як суто поетичних відкриттів тут небагато. На цій 

підставі його як традиціоналіста протиставляють новаторам. Та з огляду на нашу 

історичну, національну долю така поезія завжди була актуальною, лишаючись 

головним, а подекуди чи не єдиним чинником національно-культурного 

самоствердження. У місткому афористичному слові вона несла правду всупереч 

заборонам, насильству, фальсифікації. А що за таке слово дорого треба платити — 

здоров’ям, долею, самим життям (і платили, платили сповна!), — воно не 

сприймалося як фраза, набувало ваги й закличної сили. Можливо, настане колись 

такий час, коли ми будемо справді вільними серед рівних — тоді й відмовимося 

від поетичної публіцистики, але ще не час… І, очевидно, сила поезії Стуса, її 

здатність зворушити глибинні шари свідомості читача зумовлена не тільки (40-44) 

сумою істин, висловлених у ній. Інша річ, що «секрети поетичної творчості» 

Стуса не лежать на поверхні, не заявляють голосно про себе. Вони — у 

«непомітних» взаєминах традиційних і новаторських начал, у непідвладності 

моді, в майстерному опануванні смисловими глибинами слова, в умінні віднайти 

різні смислові шари й глибоко заховані асоціативні зв’язки, символічне підґрунтя 

слова й образу. 

(45-50) Сьогоднішня популярність імені Стуса виникла на гребні політичної 

хвилі. Вона зумовлена навалою пізнання того, що замовчувалося, душилося, а 

насправді було і є гордістю нації. Широкий загал знає передусім ім’я Стуса: душі, 

згодовані сурогатами, вабить образ праведника. І що більше його поезія 

наближатиметься до людей, то глибинніші смислові пласти відкриватимуться в 

ній. Час уже, нарешті, формувати смаки не дешевими ерзацами поезії, а такими 

чистими й справжніми взірцями, як Стусове слово. 

(51-56) Якби життя Стуса склалося інакше, пролягло б у звичному, «спокійному» 

річищі, без трагічних випробувань, ми, без сумнівів, мали б поета інтелектуально 

наповненого, з високою мистецькою ерудицією, оригінальним переосмисленням 

світового мистецького досвіду, що для української поезії з її вічно актуальною 

небезпекою провінціалізму — життєво важливо. Але то був би вже інший поет. 

Феномен Стуса постав саме на такому історичному тлі. І саме такий Стус дорогий 

нам. 

За М. Коцюбинською 

 

26. Справедливість думки: «На сьогоднішній хвилі оновлення ім’я Стуса ввійшло 

в життя українського народу як важливий чинник пробудження й 



самоусвідомлення, набуло значною мірою символічного значення» (рядки 1-3) 

доводить висловлювання з тексту:  

1) Сьогоднішня популярність імені Стуса виникла на гребні політичної хвилі. 

Вона зумовлена навалою пізнання того, що замовчувалося, душилося, а насправді 

було і є гордістю нації (рядки 45-47). 

2) Вже в ранніх віршах (Стус) болісно шукає втраченої гармонії зі світом, 

цілісності — не ситої і ледачої, а тієї, що її треба виборювати дорогою ціною — 

пізнанням самого себе, готовністю не зрадити себе (рядки 18-21).  

3) «Секрети поетичної творчості» Стуса у непомітних взаєминах традиційних і 

новаторських начал, у непідвладності моді (рядки 40-42). 

4) …З огляду на нашу історичну, національну долю така поезія завжди була 

актуальною, лишаючись головним, а подекуди чи не єдиним чинником 

національно-культурного самоствердження (рядки 31-33). 

А 1-е висловлювання 

Б 2-е висловлювання 

В 3-е висловлювання 

Г 4-е висловлювання  

27. Принцип «між високою ідеєю і життєвим вибором, між словом і вчинком 

немає відстані, немає суперечності» (рядки 22-23) характеризує натуру 

А рішучу 

Б цілісну 

В віддану 

Г нерозважливу 

28. Доказ того, що життя і творчість В. Стуса є подвижництвом, містить 

висловлювання з тексту: 

1) В історії кожної національної культури були свої подвижники. Що ж до 

культури української, то вона давала особливо вдячний ґрунт для подвижництва, 

інакше вона просто не могла б вижити в тих жорстких і неповноцінних умовах, 

які визначила їй історія (рядки 4-7). 

2) У місткому афористичному слові вона (така поезія) несла правду всупереч 

заборонам, насильству, фальсифікації. А що за таке слово дорого треба платити – 

здоров’ям, долею, самим життям (і платили, платили сповна!), – воно не 

сприймалося як фраза, набувало ваги й закличної сили (рядки 33-36). 

3) Що більше його (Стусова) поезія наближатиметься до людей, то глибинніші 

смислові пласти відкриватимуться в ній (рядки 48-49). 

4) Широкий загал знає передусім ім’я Стуса: душі, згодовані сурогатами, вабить 

образ праведника (рядки 47-48). 

А 1-е висловлювання 

Б 2-е висловлювання 



В 3-е висловлювання 

Г 4-е висловлювання  

29. Загальним щодо інших є зміст висловлювання: 

А Шевченко для нього — як українська мова (рядок 11).  

Б Стусову поетику, його «образ вірша» єднає з Шевченком своєрідний кругообіг 

образів (рядки 15-16).  

В Досвідові Шевченка належить особливе місце в поезії Стуса (рядок 9). 

Г То, справді, глибоко внутрішня єдність при гострому запереченні наслідування 

шевченківських форм, інерції «шевченківського кожуха» (рядки 13-15). 

30. Стусове запитання «Як вибухнути, щоб горіть?!» (рядок 21) означає 

А роздвоєність, сумнів 

Б занурення в роздуми, нездатність діяти швидко й рішуче  

В невідворотна потреба в рішенні перед серйозним кроком  

Г визначення творчої позиції, життєвий вибір 
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