
Перелік питань з української мови та літератури для абітурієнтів 

(базова освіта 11 класів) 

 

Українська література 

 
1. Яку соціально - побутову повість створив І.Нечуй - Левицький? 

2. Про що йдеться в повісті "Кайдашева сім'я" І.Нечуя - Левицького? 

3. Як ви розумієте назву роману "Хіба ревуть воли, як ясла повні" Панаса 

Мирного? 

4. Хто є головним героєм роману "Хіба ревуть воли, як ясла повні" Панаса 

Мирного? 

5. Які драми І.Карпенка - Карого вам відомі? 

6. Які твори М.Коцюбинського вам відомі? 

7. Який всесвітньо відомий твір нагадує вам повість "Тіні забутих предків" 

М.Коцюбинського? 

8. Визначте жанр твору І.Нечуя - Левицького "Кайдашева сім'я". 

9. Назвіть напрям у літературі і мистецтві, що передбачає правдиве 

відображення дійсності. 

10. Як справжнє ім'я П.Мирного?  

11.  Хто є автором цих рядків: 

Чого являєшся мені у сні, 

Чого звертаєш ти до мене...  

12. Хто є автором цих рядків: 

Так! Я буду крізь сльози сміятись, 

Серед лиха співати пісні, 

Без надії таки сподіватись, 

Жити буду! Геть, думи сумні!  

13. Що називається новелою?  

14. Які теми підняті в творчості О.Кобилянської?  

15. Як справжнє ім'я Л.Українки?  

16. Як  називається драма - феєрія Л.Українки?  

17. Які образи присутні в "Лісовій пісні" Л.Українки?  

18. Які письменники української літератури 20-50-х рр. XX ст. вам відомі?  

19. Хто з письменників належить до "грона шістдесятників"?  

20. Які кіноповісті створив О.Довженко? Назвіть їх.  

21. Яка тема розкривається в кіноповісті "Україна в огні" О.Довженка?  

22. Про що йдеться у кіноповісті "Зачарована Десна" О.Довженка?  

23. 3а яким твором П.Загребельного знято фільм про історичне минуле України? 



24. В яких творах письменників зображена тема голодомору в Україні?  

25. Чи можна назвати твір "Чорна рада" М.Куліша соціально - психологічним 

романом? Чому?  

26. 3 якого вірша ці рядки: 

Темряву тривожили криками півні, 

Танцювали лебеді в хаті на стіні... – 

27. Як називається перша збірка Т. Г.Шевченка? Коли вона вийшла в світ? 

Скільки вміщено творів у неї? 

28. Героєм якого твору є Григорій Многогрішний? 

29. Які письменники - новелісти вам відомі? 

30. Яка проблема порушена у повісті О.Кобилянської "Людина"? 

31. Що є головним образом роману "Собор" О.Гончара? 

32. Які художні засоби ви знаєте? 

33. Що особливого в новелі М.Хвильового "Я(Романтика)"? 

34. Що незвичайного є в образах драми - феєрії "Лісова пісня" Л.Українки? 

35. В якій думі йдеться про дівчину, яка стала дружиною турецького пана, але 

допомогла козакам, випустивши їх із темниці на волю? 

36. Яка проблема піднята в новелі В.Стефаника "Камінний хрест"? 

37. Яким за жанром є твір І.Багряного "Тигролови"? 

38. Назвіть поезії, в яких поети описують образ Матері. 

39. Яких видатних драматургів української літератури ви знаєте? 

40. Які літературні напрями ви знаєте? 

41. Що таке драма? Назвіть декілька драм. 

42. Що таке епос, лірика? 

43. Що таке казка? 

44. Чи можна твір "Іпіегтегго" М.Коцюбинського назвати автобіографічним? 

45. До якої лірики можна віднести вірш П.Тичини  "Ви знаєте як липа 

шелестить"? 

46. Які проблеми піднімає автор у поемі М.Вороного "Євшан - зілля"? 

47. До якої лірики можна віднести вірш "Любіть Україну" В.Сосюри? 

48. Хто є головним героєм комедії І.Карпенка-Карого "Хазяїн"? 

49. Яким за жанром є твір У.Самчука "Марія"? 

50. Які вірші стали популярними народними піснями? Назвіть їх. 

51. Які види усної народної творчості ви знаєте? 

52. Назвіть відомі вам поезії Т Г.Шевченка. 

53. Які жанри літератури ви знаєте? Назвіть їх. 

54. Розкажіть ваш улюблений вірш українського письменника. 

55. Назвіть відомі вам поезії М.Рильського. 

56. Назвіть відомі вам поезії П.Тичини. 



57. Назвіть відомі вам поезії В.Сосюри. 

58. Назвіть відомі вам поезії В.Симоненка. 

59. Які бувають пісні? 

60. Які твори О.Довженка ви знаєте? 

 


