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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Основною метою вступного екзамену з української мови та літератури 

є перевірка знань та вмінь абітурієнтів.  

Абітурієнт повинен знати: 

– особливості звукової будови мови;  

– лексикологію української мови; 

– особливості граматичної будови мови; 

– лексико-семантичні розряди (групи) і структурно-семантичні типи 

лексичних та граматичних одиниць; 

– диференційні ознаки різних типів мовних одиниць; 

– правила української орфографії та пунктуації; 

– жанрові особливості художньої літератури; 

– поняття: тема, ідея, сюжет твору; літературний образ; 

– тропи; 

– твори української літератури, їх ідейно-тематичне спрямування, 

жанрову специфіку, систему образів; 

Абітурієнт повинен вміти: 

– аналізувати мовні звуки, систематизувати їх; 

– визначати чергування; 

– визначати частини мови, встановлювати їх граматичні ознаки та 

синтаксичну роль; 

– виконувати мовні розбори слів, словосполучень, речень; 

– обґрунтовувати різні типи орфограм та пунктограм; 

– визначати жанрові особливості художньої літератури, тему, ідею, 

композицію, сюжет твору; 

– визначати тропи; 

– виразно читати напам’ять художні твори передбачені програмою. 

 

 

 

 



 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 

 

Рівень Бали Характеристика усних відповідей 

Початковий 106-111,4 У абітурієнта виникають значні труднощі у 

підтриманні діалогу. Здебільшого він відповідає 

на запитання лише “так” чи “ні” або аналогічними 

уривчастими реченнями ствердного чи 

заперечного характеру. 

112-117,4 Абітурієнт відповідає на елементарні запитання 

короткими репліками, що містять недоліки 

різного характеру, але досягти комунікативної 

мети йому ще важко. 

118-123,4 Абітурієнт бере участь у діалозі за найпростішою 

мовленнєвою ситуацією, може не лише 

відповідати на запитання на співбесідника, але й 

формулювати деякі запитання, допускаючи 

помилки різного характеру. Проте комунікативна 

мета досягається ним лише частково. 

Середній 124-132,6 Абітурієнт бере участь у діалозі з нескладної за 

змістом теми, в основному досягає мети 

спілкування, проте репліки його недостатньо 

вдалі, оскільки не враховують належним чином 

ситуацію спілкування, не відрізняються 

послідовністю, доказовістю, трапляється чимало 

помилок у доборі слів, побудові речень, їх 

інтонуванні тощо. 

133,5-

142,1 

Абітурієнт бере участь у діалозі за нескладною за 

змістом мовленнєвою ситуацією, додержує 

елементарних правил поведінки в розмові, 

загалом досягає комунікативної мети, мовлення 

його характеризується стереотипністю, 

недостатньою різноманітністю і потребує істотної 

корекції тощо. 

143-151,6 Абітурієнт успішно досягає комунікативної мети 

у діалозі з нескладної теми, його репліки загалом  

є змістовними, відповідними основним правилам 

поведінки в розмові, нормами етикету, проте їм 

не вистачає самостійності суджень, їх 

аргументації, новизни, лаконізму в досягненні 

комунікативної мети, наявна певна кількість 

помилок у мовному оформленні реплік тощо. 

Достатній 152,5-

161,1 

Діалогічне мовлення абітурієнта за своїм змістом 

спрямовується на розв’язання певної проблеми, 

загалом є змістовним, набирає деяких рис 

невимушеності; з’являються елементи 



 

 

особистісної позиції щодо предмета обговорення. 

Правила спілкування в цілому додержуються, але 

є ще істотні недоліки (за 4-ма критеріями): 

невисокий рівень самостійності й 

аргументованості суджень, можуть траплятися 

відхилення від теми, помилки в мовному 

оформленні реплік тощо. 

162-170,5 Абітурієнт загалом вправно бере участь у діалозі 

за ситуацією, що містить певну проблему, 

досягаючи комунікативної мети, висловлює 

судження і певною мірою аргументує їх з 

допомогою загальновідомих фактів, у діалозі 

з’являються елементи оцінних характеристик, 

узагальнень, що базуються на використанні 

прислів’їв і приказок, проте допускають певні 

недоліки за кількома критеріями (3-ма) 

171,5-180 Абітурієнти самостійно складають діалог з 

проблемної теми, демонструючи загалом 

достатній рівень вправності і культури мовлення 

(чітко висловлюють думки, виявляють вміння 

сформулювати цікаве запитання, дати влучну, 

дотепну відповідь, здебільшого виявляють 

толерантність, стриманість, коректність у разі 

незгоди з думкою співрозмовник), але в діалозі є 

певні недоліки за 2-ма критеріями, наприклад: 

нечітко виражається особиста позиція 

співбесідника, аргументація не відзначається 

оригінальністю тощо. 

Високий 181-189,5 Абітурієнти складають діалог за проблемною 

ситуацією, демонструючи належний рівень 

мовленнєвої культури, вміння формулювати 

думки, обґрунтовуючи власну позицію, 

виявляють готовність уважно і доброзичливо 

вислухати співрозмовника, даючи можливість 

висловитися партнеру по діалогу, додержуються 

правил мовленнєвого етикету; структура діалогу, 

мовне оформлення реплік діалогу звичайно 

відповідає нормам, проте за одним з критеріїв 

можливі певні недоліки. 

190,5-199 Абітурієнти складають діалог, самостійно 

обравши аспект запропонованої теми (або ж самі 

визначають проблему для обговорення), 

переконливо й оригінально аргументують свою 

позицію, зіставляють різні погляди на той самий 

предмет, розуміючи при цьому можливість інших 



 

 

підходів до обговорюваної проблеми, виявлять 

повагу до думки іншого; структура діалогу, мовне 

оформлення реплік діалогу відповідає нормам. 

200 Абітурієнти складають глибокий за змістом і 

досконалий за формою діалог, самостійно 

обравши аспект запропонованої теми (або ж самі 

визначивши проблему для обговорення), 

демонструючи вміння уважно і доброзичливо 

вислухати співрозмовника, коротко, виразно, 

оригінально сформулювати свою думку, дібравши 

цікаві, влучні, дотепні, переконливі аргументи на 

захист своєї позиції , у тому числі й з власного 

життєвого досвіду, зіставити різні погляди на той 

самий предмет; здатні змінити свою думку в разі 

незаперечних аргументів іншого; додержуються 

правил поведінки та мовленнєвого етикету в 

розмові 

 

 

І. УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

ФОНЕТИКА І ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ І ОРФОГРАФІЯ 

 

Звуки мови. Голосні й приголосні звуки. Приголосні тверді і м'які, 

дзвінкі і глухі. 

Подовжені звуки. Букви й інші графічні засоби. Алфавіт. 

Співвідношення звуків і букв. 

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

Склад. Наголос. Ненаголошені голосні, їх вимова і позначення на 

письмі. Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі. 

Уподібнення приголосних звуків. 

Спрощення у групах приголосних.  

Орфограма. Орфографічні помилки.  

Правила вживання апострофа, м'якого знака, подвоєння букв на 

позначення подовжених м'яких приголосних та збігу однакових 

приголосних звуків. Написання слів іншомовного походження.  



 

 

 

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР ТА ОРФОГРАФІЯ 

 

Спільнокореневі слова і форми слова. Основа слова і закінчення 

змінних слів. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення. 

Найпоширеніші чергування голосних і приголосних звуків. Вимова і 

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

Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення в 

українській мові. Зміни приголосних при творенні слів. 

Правопис складних і складноскорочених слів. 

Лексикологія і фразеологія. 

Поняття про лексику. Лексичне значення слова. Однозначні і 

багатозначні слова. Пряме і переносне значення слів. 

Синоніми, антоніми, омоніми. 

Загальновживані слова. Діалектні та професійні слова. Запозичені 

слова. 

Застарілі слова. Неологізми. 

Поняття про фразеологізми. Фразеологізми у ролі членів речення. 

 

МОРФОЛОГІЯ 

 

Поняття про самостійні та службові частини мови. 

ІМЕННИК як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки та 

синтаксична роль. 

Іменник: назви істот і неістот, загальні і власні назви. Рід, число, 

відмінки іменників. Типи відмін іменників. Незмінні іменники. Способи 

творення іменників. Правопис відмінкових закінчень іменників. Правопис 

найуживаніших суфіксів. Велика буква у власних назвах. 

ПРИКМЕТНИК як частина мови: загальне значення, морфологічні 

ознаки та синтаксична роль. 



 

 

Якісні, відносні та присвійні прикметники. Повні і короткі форми 

прикметників. Ступені порівняння прикметників, їх утворення. 

Відмінювання прикметників. Способи творення прикметників.  

ЧИСЛІВНИК як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Числівники кількісні (на означення цілих чисел, 

дробових та збірних) і порядкові. 

Числівники прості і складні. 

Вимінювання кількісних і порядкових числівників. Правопис 

числівників. 

ЗАЙМЕННИК як частина мови, загальне значення, морфологічні 

ознаки та синтаксична роль, розряди займенників. Відмінювання 

займенників. 

Правопис займенників. 

ДІЄСЛОВО як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки 

та синтаксична роль. Неозначена форма дієслова. Види дієслів (дійсний, 

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

теперішньому і майбутньому часі). 

Безособові дієслова. Способи творення дієслів. Правопис дієслів. 

ДІЄПРИКМЕТНИК як особлива форма дієслова: загальне значення, 

морфологічні ознаки та синтаксична роль. Активні і пасивні 

дієприкметники, їх творення, відмінювання дієприкметників. Відмінювання 

дієприкметників. Правопис дієприкметників. 

Дієприкметниковий зворот. 

Безособові дієслівні форми на -но, -то. 

ДІЄПРИСЛІВНИК як особлива форма дієслова: загальне значення, 

морфологічні ознаки та синтаксична роль. Дієприслівники недоконаного і 

доконаного виду, їх творення. Правопис дієприслівників. 

Дієприслівниковий зворот. 

ПРИСЛІВНИК як частина мови: загальне значення, морфологічні 

ознаки та синтаксична роль. Ступені порівняння прислівників. Способи їх 



 

 

творення. 

Правопис прислівників. 

ПРИЙМЕННИК як службова частина мови. Непохідні і похідні 

прийменники. 

Правопис прийменників разом, окремо і через дефіс. 

СПОЛУЧНИК як службова частина мови. Сполучники сурядності й 

підрядності. 

Правопис сполучників разом, через дефіс та окремо. 

ЧАСТКА як службова частина мови. Формотворчі, заперечні та 

модальні частки. Правопис часток. 

ВИГУК як частина мови. Творення вигуків. Групи вигуків за 

значенням. Правопис вигуків. Звуконаслідуванні слова. 

 

 

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ 

 

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ. Будова і типи словосполучень за способом 

вираження головного слова. 

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. Види речень за метою висловлювання: розповідні, 

питальні, спонукальні. Окличні речення.  

Члени речення (підмет, присудок; присудок простий і складений; 

додаток простий і складений; додаток, означення, обставини) і способи їх 

вираження.  

Прикладка як різновид означення. 

Порівняльний зворот. 

Розділові знаки в кінці речення.  

Тире між підметом і присудком.  

Розділові знаки при прикладках і порівняльних зворотах.  

Речення двоскладні і односкладні. Різновиди односкладних речень.  

Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях. 



 

 

Однорідні члени речення. Узагальнююче слово при однорідних членах 

речення. Розділові знаки при однорідних членах речення. 

Однорідні й неоднорідні означення. 

Звертання і вставні слова (словосполучення, речення). Розділові знаки 

при них. 

Відокремлені другорядні члени речення (у тому числі уточнюючі). 

Розділові знаки при відокремлених членах. 

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ, його типи. Складносурядне речення. 

Складнопідрядне речення із сполучниками і сполучними словами. 

Основні види підрядних речень. Складне речення з кількома підрядниками. 

Розділові знаки в складносурядному і складнопідрядному реченнях. 

Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в 

безсполучниковому реченні. 

Складне речення з різними видами сполучникового і 

безсполучникового зв'язку. Розділові знаки в ньому. 

Пряма і непряма мова. Цитата. Діалог. 

Розділові знаки при прямій мові, цитаті, діалозі. 

 

ВІДОМОСТІ ПРО МОВЛЕННЯ 

 

Поняття про спілкування і мовлення. Ситуація спілкування: адресати 

(той, хто говорить чи пише) і адреса мовлення, мета й умови спілкування, 

повідомлення (висловлювання), його зміст і форма. Тема і основна думка 

висловлювання. Різновиди мовленнєвої діяльності: говоріння, писання, 

читання, слухання. Основні вимоги до мовлення: змістовність, 

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

Мовленнєві помилки. Етика спілкування й етикет. 

Поняття про текст. Поділ тексту на абзаци. Мовні засоби зв'язку речень 

у тексті. 

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



 

 

діловий і публіцистичний. 

Поняття про типи мовлення: розповідь опис, роздум. 

 

СХЕМИ МОВНИХ РОЗБОРІВ 

І. ФОНЕТИЧНИЙ РОЗБІР 

1. Слово, яке аналізується; кількість букв. 

2. Запис слова фонетичною транскрипцією; кількість звуків. 

3. Кількість складів, їх характеристика. 

4. Аналіз голосних і приголосних звуків. 

5. Фонетичні зміни у слові. 

 

II. МОРФЕМНИЙ РОЗБІР 

1. Слово, яке аналізується. 

2. Закінчення. 

3. Основа. 

4. Корінь (підібрати спільнокореневі слова). 

5. Префікси і суфікси. 

 

Ш. СЛОВОТВОРЧИЙ РОЗБІР 

1. Слово, яке аналізується. 

2. Твірне слово і твірна основа. 

3. Словотворчі засоби. 

4. Спосіб словотворення, його вид.  

 

IV. МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР 

 

IV. 1. ІМЕННИК 

1. Слово, яке аналізується. 

2. Частина мови. 

3. Початкова форма. 

4. Істота, неістота. 

5. Власна чи загальна назва. 

6. 3 конкретним чи абстрактним значенням. 

7. Рід. 

8. Число. 

9. Відмінок. 

10. Відміна. 

11. Група. 



 

 

12. Синтаксична роль. 

13. Спосіб творення. 

14. Вимова та написання. 

 

ІУ. 2. ПРИКМЕТНИК 

1. Слово, яке аналізується. 

2. Частина мови. 

3. Початкова форма. 

4. Розряд за значенням. 

5. Ступінь порівняння. 

6. Коротка чи повна форма. 

7. Стягнена чи нестягнена форма. 

8. Рід. 

9. Число. 

10. Відмінок. 

11. Група. 

12. Синтаксична роль. 

13. Спосіб творення. 

 

ІУ. 3. ЧИСЛІВНИК 

1. Слово, яке аналізується. 

2. Частина мови. 

3. Початкова форма. 

4. Група за значенням. 

5. Група за будовою. 

6. Рід. 

7. Число. 

8. Відмінок. 

9. Синтаксична роль. 

10. Спосіб творення. 

11. Вимова та написання.  

 

ІV. 4. ЗАЙМЕННИК  

1. Слово, яке аналізується. 

2. Частина мови. 

3. Початкова форма. 

4. Розряд за співвідношенням з іншими частинами мови. 

5. Розряд за значенням. 

6. Група за будовою. 



 

 

7. Рід. 

8. Особа. 

9. Число. 

10.  Відмінок. 

11.  Синтаксична роль. 

12.  Спосіб творення. 

13.  Вимова і написання. 

 

ІV. 5. ДІЄСЛОВО 

1. Слово, яке аналізується. 

2. Частина мови. 

3. Початкова форма. 

4. Вид. 

5. Перехідність. 

6. Зворотність. 

7. Стан. 

8. Спосіб. 

9. Час. 

10.  Особа або рід. 

11.  Число. 

12.  Дієвідміна. 

13.  Синтаксична роль.  

14.  Спосіб творення. 

15.  Вимова і написання. 

 

ІV. 6. ДІЄПРИКМЕТНИК 

1. Слово, яке аналізується. 

2. Частина мови. 

3. Початкова форма. 

4. Вид. 

5. Стан. 

6. Час. 

7. Рід. 

8. Число. 

9. Відмінок. 

10.  Синтаксична роль. 

11.  Спосіб творення. 

12.  Вимова та написання.  

 



 

 

ІV. 7. ДІЄПРИСЛІВНИК 

1. Слово, яке аналізується. 

2. Частина мови. 

3. Вид. 

4. Перехідність. 

5. Час. 

6. Синтаксична роль. 

7. Спосіб творення. 

8. Вимова і написання. 

ІV. 8. ПРИСЛІВНИК 

1. Слово, яке аналізується. 

2.  Частина мови. 

3. Розряд за значенням. 

4. Ступінь порівняння. 

5. Група за походженням. 

6. Синтаксична роль. 

7. Спосіб творення. 

8. Вимова та написання. 

 

ІV. 9. ПРИЙМЕННИК  

1. Слово, яке аналізується. 

2. Частина мови. 

3. Група за будовою. 

4. Група за походженням. 

5. З яким відмінком керованого слова вживається. 

6. Група за значенням. 

7. Вимова  і написання.  

 

ІV. 10.  СПОЛУЧНИК  

1. Слово, яке аналізується. 

2. Частина мови. 

3. Група за будовою. 

4. Група за походженням. 

5. Група за вживанням. 

6. Група за характером синтаксичних зв’язків. 

7. Група за значенням. 

8. Службова функція. 

9. Вимова і написання. 

 



 

 

ІV. 11. ЧАСТКА 

1. Слово, яке аналізується. 

2. Частина мови. 

3. Група за будовою. 

4. Група за походженням. 

5. Група за місцем у реченні. 

6. Функціональний розряд. 

7. Група за функціонально-семантичними особливостями. 

8. Вимова і написання. 

 

ІV. 11. ВИГУК 

1. Слово, яке аналізується. 

2. Частина мови. 

3. Група за будовою. 

4. Група за походженням. 

5. Розряд за значенням. 

6. Група за вживанням. 

7. Вимова і написання. 

V.  СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР 

 

1. Речення, складне (із скількох частин складається). 

2. Встановлення між частинами речення смислових відношень та 

засобів поєднання цих частин; накреслення схеми складного речення. 

3. Тип складного речення його різновид. 

4. Пунктуація між частинами складного речення. 

5. Частини складного речення аналізуються за схемою розбору 

простого речення: 

а) просте; 

б) розповідне, питальне чи спонукальне; 

в) окличне чи неокличне; 

г) двоскладне чи односкладне; 

д) поширене чи непоширене; 

е) повне чи неповне; 

ж) ускладнене чи неускладнене; 

з) визначення головних і другорядних членів речення за схемою: 

запитання, тип, спосіб вираження; 

й) пунктуація між частинами простого речення. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ІІ. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

Усна народна творчість 

Народні легенди. „Про створення землі”, „Чому буває сумне сонце?”, 

„Про зоряний Віз”, „ Про вітер”, „Про вогонь”, „Звідки взявся вогонь у 

кремені?”, „ Гостина місяців”, „Чому пес живе коло людини?”(на вибір). 

Народні казки. „Про правду і кривду” , „Летючий корабель”, „Мудра 

дівчина”, „Про жар-птицю та вовка”, „Красний Іванко і закляте місто” (на 

вибір). 

Календарно-обрядові пісні. Пісні літнього  календарного циклу: 

русальні(„У ржі на межі”, „Ой біжить, біжить мала дівчина”, „Проведу я 

русалоньку до бору” та ін.); купальські („Заплету віночок”, „Купайло, 

купайло” та ін.); жниварські(„Маяло житечко, маяло”, „Там у полі 

криниченька”, „А сонечко котиться, котиться”). Пісні зимового  

календарного циклу: колядки та щедрівки („Ой хто, хто Миколая любить”, „ 

Засівна”, „Добрий вечір тобі, пане господарю!”, „Щедрик, щедрик, 

щедрівочка”, „Нова радість стала” та ін.). Пісні весняного  календарного 

циклу: веснянки( „Ой весна, весна – днем красна”, „Ой кувала зозуленька” 

та ін.). 

Суспільно-побутові пісні. Козацькі пісні („Гомін, гомін по діброві”, 

„Ой на горі та женці жнуть”, „Стоїть явір над водою”). Чумацькі пісні („Ой 

у степу криниченька”, „Ой горе тій чайці”). Кріпацькі пісні („А в неділю 

пораненько”, „Ой летіла зозулечка”, „Із-за гори вітер віє”). Рекрутські пісні                    

( ”Ой зачула моя доля”, „Ой не шуми,  луже, ти, зелений гаю”). Бурлацькі  

пісні   („Забіліли сніги”, „Та немає в світі гірш нікому”, „Ой піду я лугом”).  

Історичні пісні („Зажурилась Україна”, „Та, ой, як крикнув же та козак 

Сірко”, „Ой Морозе, Морозенку”, „Максим козак Залізняк”, „ Чи не той то 

хміль”, „За Сибіром сонце сходить”). 

Народні думи („Самійло Кішка”, „Маруся Богуславка”, „Буря на 

Чорному морі”). 



 

 

Родинно-побутові пісні („Тече річка невеличка”, „Місяць на небі, 

зіроньки сяють”, „Цвіте терен, цвіте терен”, „Сонце низенько, вечір 

близенько”, „В кінці греблі шумлять верби”, „За городом качки пливуть”, 

„Світи , світи, місяченьку”, „Лугом іду, коня веду”). 

Народні балади („Бондарівна”, „Ой летіла стріла”, „Ой на горі вогонь 

горить”, „Козака несуть”). 

 

ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА 

Біблія – (Старий і новий Заповіт). 

„Повість минулих літ”.  

„Галицько-волинський літопис”.  

„Слово про похід  Ігорів”. 

„Києво-Печерський патерик”. 

Володимир Мономах. „Повчання дітям”. 

Іван Вишенський. „Викриття диявола-світодержця”, „Тобі, котрий 

мешкає в землі, що зветься польська”. „Послання до єпископів”. 

Історична проза 

Козацькі літописи, літопис Самовидця, Самійло Величко „Сказання про 

війну козацьку з поляками”.  

Ілля Турчиновський. „Моє житіє і страждання...” 

Історія Русів. 

Україномовна поезія 

Іван Величковський. „Зегар з полузегарком”. 

Семен Климовський. „Їхав козак за Дунай ”. 

Феофан Прокопович. „Похвала Дніпру”. 

Лазар Баранович. „Веселка в небі – втішитись треба!”, „Про сонце”, 

„Про час для всього – доброго, злого”. 

Григорій Сковорода. „Всякому місту – звичай і права”, „Бджола та 

Шершень”, „Собака і вовк”. Афоризми. 

 



 

 

Література кінця ХVІІІ – ХІХ століття 

Іван Котляревський. „Енеїда”, „Наталка Полтавка”. 

Григорій Квітка-Основ’яненко. „Маруся”, „Конотопська відьма”. 

Петро Гулак-Артемовський. „Рибалка”. 

Євген Гребінка. „Українська мелодія”.  

М. Петренко „Небо”.  

Маркіян Шашкевич „Веснівка”. 

Діяльність „Руської трійці”. Альманах „Русалка Дністровая”. 

Тарас Шевченко. „Думи мої, думи”, „До Основ’яненка”, „Думка”            

(„Нащо мені чорні брови?”), „Катерина”, „Гайдамаки”, „Лілея”, „Сон (У 

всякого своя доля)”, „Єретик”, „Кавказ”, „І мертвим, і живим, і 

ненарожденним землякам моїм...”, „Великий льох”, „Марія”, „Стоїть в селі 

Суботові”, „Не кидай матері”, „Якби тобі довелося”, „Із-за гаю сонце 

сходить”, „У нашім раї на землі”, „І небо невмите, і заспані хвилі...”, „В 

неволі , в самоті немає ...”,  „Огні горять музика грає...”, „Доля”, „Росли 

укупочці, зросли”, „Давидові псалми”, драма „Ісая. Глава 35”, „Мені 

однаково, чи буду...”, „Минають дні, минають ночі...”, „Ой три шляхи 

широкії”, „Наймичка”.  

Леонід Глібов. „Журба”, „Мальований стовп”, „Жаба й Віл”, 

„Мірошник”, „Громада”, „Цуцик”, „Вовк та ягня”, „Муха й бджола”. 

Марко Вовчок. „Інститутка”. 

Пантелеймон Куліш. „До кобзи”, „До рідного народу”, „Квітки з 

сльозами”,”Піонер”, „Чорна рада”.  

Степан Руданський. „Вовки”, „Пан і Іван в дорозі”, „Піп на пущі”, 

„Козак і пароль”, „Запорожці у короля”. 

Юрій Федькович. „Люба-згуба”, „Сафат Зінич”, „Серце не навчити”, 

„Довбуш”, „Хмельницький”, „Нічліг”, „Новобранчик”, „Дезертир”. 

Іван Нечуй-Левицький. „Микола Джеря”, „Кайдашева сім’я”,  

„Запорожці”.  

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



 

 

Іван Карпенко-Карий: „Сава Чалий”, „Сто тисяч”. 

Михайло Старицький: „Виклик”, „Гетьман”, „Талан”. 

Іван Франко: „Сікстинська мадонна”, „Гімн”, „Безмежнеє поле”, „Чого 

являєшся мені...”, „Ой ти, дівчино, з горіха зерня”, „Легенда про вічне 

життя”, „Декадент”, „Розвивайся ти, високий дубе...” „Мойсей”, „Іван 

Вишенський”, „Перехресні стежки”, „Захар Беркут”. 

 Борис Грінченко . „Дзвоник”, „Каторжна”. 

Богдан Лепкий. „Листки падуть”, „Журавлі”, „Незглибиме синє море”, 

„Час рікою пливе”. 

Михайло Коцюбинський. „На камені”, „Іntermezzo”, „Тіні забутих 

предків”,   „Дорогою ціною”. 

Леся Українка: „І все-таки до тебе думка лине”, „Соntra spem spero”, „І 

ти колись боролась, мов Ізраїль...”, „Колискова”, „ Мамо, йде вже зима...”, „ 

Мрії”, „Як дитиною бувало”,  „Хвиля”, „Хотіла б я піснею стати”, „Мріє, не 

зрадь”, „Давня весна”, „Ви щасливі, пречистії зорі”, „Давня казка”, „Лісова 

пісня”, „Бояриня”, „Тo  be or not to  be”. 

Володимир Cамійленко. „Зимовий діалог”, „Ельдорадо”, „Патріоти”. 

Василь Стефаник.  „Камінний хрест”, „Марія”. 

Архип Тесленко. „Страчене життя”.  

Ольга Кобилянська. „Земля”, „Людина”. 

Література XX століття 

Євген Плужник. „Для вас, історики майбутні...”, „Вчись у природи 

творчого спокою...”, „Ніч... а човен – як срібний птах!”. 

Володимир Винниченко. „Момент”, „Гріх”. 

Микола Вороний. „Іванові Франкові”, „Блакитна панна”, „Інфанта” 

«Vae victis”, „Євшан-зілля”. 

Олександр Олесь. „О слово рідне, орле скутий...”, „З журбою радість 

обнялась”, „Чари ночі”, „Любов”, „Лебідь”, „По дорозі в казку”. 

Павло Тичина. „Ви знаєте, як липа шелестить”, „Подивилась ясно”, „О, 

панно Інно”, „Одчиняйте двері”, „Арфами, арфами”, „І Бєлий, І Блок...”, 



 

 

„Пам’яті тридцяти”, „Не бував ти у наших краях”, „Гаї шумлять”. 

Максим Рильський. „Молюсь і вірю”, „Вітер грає”..., „Коли усе в тумані 

життєвому”, „Солодкий світ”, „Запахла осінь в’ялим тютюном”, „Ластівки 

літають, бо літається”. 

Володимир Сосюра. „Васильки”, „Так ніхто не кохав”, „Марії”, 

„Любіть Україну”, „Сад”(„В огні нестримної навали...”).  

Микола Бажан. „Будівлі”, „Гофманова ніч”, „Сліпці”. 

Микола Хвильовий. „Я (Романтика)”, „Сентиментальна історія”. 

Григорій Косинка.  „В житах” , „Мати”. 

Юрій Яновський. „Майстер корабля”, „Подвійне коло”, „Дитинство”. 

Валер’ян Підмогильний. „Місто”, „Невеличка драма”. 

Улас Самчук. „Марія”, „Юність Василя Шеремети”, „Волинь”.  

Тодось Осьмачка ( за вибором 1 прозовий твір). 

Василь Барка. „Жовтий князь”. 

Іван Багряний. „Тигролови”. 

Євген Маланюк ( за вибором 2-3 поезії). 

Микола Куліш. „Мина Мазайло” ,  „Патетична соната”. 

Богдан-Ігор Антонич. „Автопортрет”, „Вишні”, „Зелена євангелія”, 

„Дороги”, „Різдво”. 

Олександр Довженко. „Зачарована Десна”, „Україна в огні”. 

Олесь Гончар. „Модри Камень” ,  „За мить щастя”, „Людина і зброя” , 

„Собор”. 

Михайло Стельмах.  „Гуси-лебеді летять”. 

Павло Загребельний. „Диво”. 

Остап Вишня. „Моя автобіографія”, „Сом”, „Як варити і їсти суп із 

дикої качки”. 

Василь Симоненко. „Задивляюсь у твої зіниці”, „Є тисячі доріг”, 

„Лебеді материнства”, „Я...”. 

Григір Тютюнник. „Оддавали Катрю”, ,,Климко”, „Зав’язь”,  „Три 

зозулі з поклоном”. 



 

 

Дмитро Павличко. „Погляд у криницю”, „Два кольори”, „Голгофа, 

„Таємниця твого обличчя”. 

Ліна Костенко. „Страшні слова, коли вони мовчать”, „Українське 

альфреско”, „Хай буде легко”. Дотиком пера”, „Недумано, негадано”, „І не 

минає, не минає!”, „Виходжу в сад, він чорний і худий...”, „Маруся Чурай”. 

Іван Драч. „Балада про соняшник”, „Етюд про хліб”, „Крила”, „Балада 

роду”. 

Василь Стус. „Посоловів од співу сад”, „Мені зоря сіяла нині вранці”, 

„На колимськім морозі калина”, „Крізь сотні сумнівів я йду до тебе”, 

„Господи, гніву пречистого...”, „О земле втрачена, явися”. 

Олег Ольжич. „Захочеш – і будеш”, „Господь багатий нас благословив”. 

Олена Теліга. „Сучасникам”, „Радість”, „Пломінний день”. 

Валерій Шевчук. „Панна сотниківна”, „Джума”. 

Сучасна „молода”  українська література ( 90-ті рр. ХХ ст.). 

 

Українська інтимна лірика ХХ ст. 

 

Література рідного краю 

 

Схема аналізу епічного і драматичного творів 

1. Короткі відомості про автора. 

2. Історія написання і видання твору. 

3. Жанр ( роман, повість, оповідання, трагедія, комедія, власне 

драма тощо). 

4. Життєва основа ( ті реальні факти, які стали поштовхом і 

матеріалом для твору). 

5. Тема , ідея, проблематика твору. 

6. Композиція твору, конфлікт,  особливості сюжету, їхня роль у 

розкритті проблем. 



 

 

7. Роль позасюжетних елементів ( авторських відступів, описів, 

епіграфів, присвят, назви твору). 

8. Система образів, їхня роль у розкритті проблем твору. Художні 

деталі. 

9. Мовностильова своєрідність твору. 

10. Підсумок ( художня цінність твору, його місце в доробку автора 

та в літературі, сприймання твору у добу письменника та його 

сучасне прочитання). 

 

Схема аналізу ліричного твору 

1. Короткі відомості про автора. 

2. Історія написання твору. 

3. Жанр твору (громадянська, інтимна , релігійна, пейзажна, 

філософська лірика тощо ). 

4. Провідний мотив твору. 

5. Композиція твору:  

а) вихідний момент у розвитку почуття; 

б) розвиток почуття;  

в) кульмінація;  

г) резюме, або авторський висновок. 

6. Ключові образи твору. 

7. Які мовні засоби сприяють емоційному наснаженню твору, як 

саме? 

8. Віршування( види рим, спосіб римування, віршовий розмір). 

9.  Підсумок. 
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