
 

            Комунальний заклад вищої освіти 

«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»   

Науково-методична лабораторія української мови та 

літератури, зарубіжної літератури, мов і літератур 

національних меншин  

 

 

Завдання                                                                                                            

ІІ (обласного) етапу ІХ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді                                      

імені Тараса Шевченка 

 

                                           Для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації  

                                              (негуманітарних спеціальностей) 

01 грудня 2018 року 

 

Багато років пройшло після смерті Тараса Шевченка. Але його поезії, його картини 

забути неможливо. Вірші Кобзаря завжди на слуху. Вони підтримували українців під час 

багатьох війн, бідування, під час пошестей і голоду. Вони ставали наче добрими 

порадниками у скруті, бо написані з такою щирістю, що душа бринить від щастя чи від 

туги. Багато з них стали піснями, і тепер вже ніхто не може їх відрізнити від народних 

пісень. Здається, що словами Шевченка говорить сам український народ: 

Думи мої, думи мої! 

Лихо мені з вами! 

Нащо стали на папері 

Сумними рядами?.. 

Завдання: напишіть твір-роздум (3-3,5 сторінки) «Шевченко – символ українців, 

пророк і геній, і водночас–людина серед людей». 

У творі використайте складносурядні та складнопідрядні речення, риторичні фігури. 

Твір – 12 б. 

Мовне завдання – 10 б. 

Усього – 22 б. 
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У передмові до «Кобзаря» (1982 р.) Олесь Гончар писав: «Дерево Шевченкової 

поезії виростало з народного ґрунту, але віттям своїм воно сягає усіх континентів, бо 

творчість поетова гуманістична, інтернаціональна, вселюдська своїм глибинним 

змістом». 

Завдання: подумайте, які грані творчості Шевченка: теми, ідеї, зміст, - мають 

вселюдське значення, та напишіть твір-роздум (3,5-4 сторінки) «Дерево, що зросло на 

національному українському ґрунті, а віттям торкнулось усіх народів». 

У творі використайте односкладні речення, порівняльні звороти, складні речення 

різних видів. 

 

 

Твір – 12 б. 

Мовне завдання – 10 б. 

Усього – 22 б. 


