
Одеський обласний інститут удосконалення вчителів 

Науково-методичний центр української мови та літератури 

               Завдання 

ІІІ (обласного) етапу 

VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді 

 імені Тараса Шевченка 

11 клас  

02 грудня 2017 року 

 

Напишіть твір-роздум, посилаючись на слова Тараса Шевченка 

 

Я не нездужаю, нівроку,  

а щось такеє бачить око,  

І серце жде чогось...  

Назву доберіть самостійно. У творі дайте відповідь на запитання: «Що бачить 

і чого чекає молода людина  в Україні XXI століття?» (Обсяг – до 4 сторінок). 

15 б. 

Завдання. Уведіть у твір речення з різними видами зв’язку, прямою мовою,  

порівняльним зворотом, метонімію та підкресліть їх. 

10 б. 

Разом: 25 балів  

БАЖАЄМО УСПІХІВ!!! 



Одеський обласний інститут удосконалення вчителів 

Науково-методичний центр української мови та літератури 

               Завдання 

ІІІ (обласного) етапу 

VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді 

 імені Тараса Шевченка 

10 клас  

02 грудня 2017 року 

У повісті «Музикант» Т.Шевченко писав: «Я страшенно люблю дивитися на 

щасливих людей, і, по-моєму, немає прекраснішого, немає чарівнішого видовища, 

як образ щасливої людини». Напишіть твір-роздум, давши відповіді на запитання 

про те, що таке щастя? Як його розумів Т.Шевченко? Як розумієте щастя ви? 

Назву доберіть самостійно. (Обсяг – до 4 сторінок). 

15 б. 

Завдання. Уведіть у твір речення з різними видами зв’язку, відокремленими 

членами речення (означеннями, прикладками та додатками), порівняльними 

зворотами, гіпербол та підкресліть їх. 

10 б. 

Разом: 25 балів  

 

 

БАЖАЄМО УСПІХІВ!!! 

 



Одеський обласний інститут удосконалення вчителів 

Науково-методичний центр української мови та літератури 

               Завдання 

ІІІ (обласного) етапу 

VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді 

 імені Тараса Шевченка 

9 клас  

 

02 грудня 2017 року 

 

Ви вже знайомі з творчістю Тараса Шевченка.  

У формі нарису висловіть власні враження «Шевченків «Кобзар» – то для 

народу великий дар». (Обсяг – до 3 сторінок). 

15 б.  

Завдання. Уведіть у твір речення з прямою мовою, з сурядним зв’язком, 

прислів’я, приказки та фразеологізми та підкресліть їх.  

10 б.  

Разом: 25 балів 

 

БАЖАЄМО УСПІХІВ!!! 

 



Одеський обласний інститут удосконалення вчителів 

Науково-методичний центр української мови та літератури 

               Завдання 

ІІІ (обласного) етапу 

VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді 

 імені Тараса Шевченка 

8  клас  

 

02 грудня 2017 року 

 

Власні глибокі філософські роздуми про долю України, становище простого 

люду силою свого таланту Т.Г.Шевченко перетворив на ліричні шедеври.  

Напишіть твір-роздум «Та не однаково мені…» – сповідь поета перед своїм 

народом". (Обсяг – 2,5 сторінки). 

15 б.  

Завдання. Уведіть у твір речення з однорідними членами речення, 

прикладками, антитезу та підкресліть їх.  

10 б. 

 

Разом: 25 балів 

БАЖАЄМО УСПІХІВ!!! 



Одеський обласний інститут удосконалення вчителів 

Науково-методичний центр української мови та літератури 

               Завдання 

ІІІ (обласного) етапу 

VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді 

 імені Тараса Шевченка 

7  клас  

 

02 грудня 2017 року 

 

Вам вже відомі окремі вподобання та звички Тараса Шевченка.  

Напишіть замітку до шкільної газети про те, чого може навчити нас життєвий 

шлях письменника  «Шевченко надихає мене…». (Обсяг – 2 сторінки).  

15 б.  

Завдання. Уведіть у твір безособові дієслова, власні назви, метафори та 

підкресліть їх.  

10 б.  

 

Разом: 25 балів 

 

БАЖАЄМО УСПІХІВ!!! 

 



Одеський обласний інститут удосконалення вчителів 

Науково-методичний центр української мови та літератури 

               Завдання 

ІІІ (обласного) етапу 

VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді 

 імені Тараса Шевченка 

6  клас  

 

02 грудня 2017 року 

 

Т.Г. Шевченко розкрив світові волелюбну душу українського народу. Його 

знаменитий «Кобзар» вибухнув вулканом народних страждань і сподівань на 

кращу долю. Перше видання книжки містило всього вісім творів, один з яких – 

«Іван Підкова».  

15 б. 

Завдання. Напишіть твір-роздум "Возвеличення лицарських чеснот 

українських козаків у поемі Т.Г.Шевченка «Іван Підкова». (Обсяг – 1,5 сторінки). 

Уведіть у твір вставні слова, фразеологізми, гіперболу та підкресліть їх.  

10 б.  

Разом: 25 балів 

 

 

БАЖАЄМО УСПІХІВ!!! 



Одеський обласний інститут удосконалення вчителів 

Науково-методичний центр української мови та літератури 

               Завдання 

ІІІ (обласного) етапу 

VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді 

 імені Тараса Шевченка 

5  клас  

 

Твори Т.Г.Шевченка – «Садок вишневий коло хати», «Вітер з гаєм 

розмовляє», «Реве та стогне Дніпр широкий» – наповнені розмаїтими описами 

краси природи.  

15 б. 

Напишіть твір-роздум «Світ краси природи у творчості Т.Г.Шевченка» за 

мотивами вивчених творів. (Обсяг – 1 сторінка). 

Завдання. Уведіть у твір синоніми, антоніми, емоційно-забарвлені слова, 

епітети та підкресліть їх.  

10 б. 

Разом: 25 балів 

 

БАЖАЄМО УСПІХІВ!!! 


