
Перелік питань з української мови та літератури для абітурієнтів 

(базова освіта 9 класів) 
 

Українська література 

 
1. Які роди художньої літератури вам відомі? 

2. Що таке алегорія? Де частіше використовується цей метод? 

3. Хто є автором вірша "Минають дні, минають ночі"? 

4. Як в народі називають Т. Г. Шевченка? 

5. Назвіть декілька поезій Т. Г. Шевченка. 

6. Як називається найвідоміша збірка Т. Г. Шевченка? 

7. Коли святкують Шевченківські дні? 

8. Назвіть роки життя Т. Г. Шевченка. 

9. Які захоплення мав Т. Г. Шевченко? 

10. Розкажіть уривок із "Заповіту" Т. Г. Шевченка. 

11. Яка частина прізвища Івана Нечуя - Левицького є його справжнім прізвищем? 

А яка псевдонімом?  

12. Що називається повістю?  

13. Назвіть відомі вам жанри літератури.  

14. Що розуміють під поняттям "фольклор"?  

15. Що таке байка? Назвіть відомих вам байкарів.  

16. Як називається найвідоміший твір І. Котляревського?  

17. Як називається найвидатніша пам'ятка давньоруської літератури, яка містить в 

собі історичну основу? 

18. До якого товариства входив Т. Г. Шевченко?  

19. Визначте жанр твору "Катерина" Т.Г. Шевченка. 

20. Назвіть твори, в яких змальована історична доля українського народу. 

21. Назвіть складові частини сюжету (композиції) художнього твору. 

22. Що вас найбільше захоплює у житті Т. Г. Шевченка? 

23. Ким був і є Т. Г. Шевченко? 

24. Назвіть відомих вам письменників української літератури. 

25. Що таке сатира? 

26. Які ви знаєте види усної народної творчості? 

27. Яке місце серед усної народної творчості посідають пісні? 

28. Ким створювались народні пісні? 

29. Які пісні називаються історичними? Які теми цих пісень? 

30. Назвіть відомі вам народні пісні. 

31. Чим байка відрізняється від оповідання? 

32. Що таке анекдот? 



33. Що таке обряди? Розкажіть про обряди, які збереглися у вашій родині. 

34. Як називається опис зовнішності в літературному творі? 

35. Люди, зображені в художніх творах , називаються... 

36. Які вірші про українську мову ви знаєте? Назвіть їх авторів. 

37. Зображення природи в літературному творі називається... 

38. Які поети вам відомі? Назвіть їх. 

39. Назвіть відомі вам поезії В. Сосюри. 

40. Назвіть відомі вам поезії М. Рильського. 

41. Назвіть відомі вам поезії П. Тичини. 

42. Доберіть синоніми до слова батьківщина. Пригадайте відомі прислів'я, вислови 

про батьківщину.  

43. Які вірші ви вчили в школі? 

44. Хто є автором рядків: 

Не бійтесь заглядати у словник 

Це пишний яр, а не сумне провалля 

Збирайте, як розумний садівник , 

Достиглий овоч в Грінченка й Даля.  

45. Визначте ідею вірша "Мова" М. Рильського.  

46. Про що йдеться у поезії "Рідна мова в рідній школі" О. Олеся?  

47. Хто є автором збірок "На крилах пісень", "Думи і мрії", "Сім струн"?  

48. Які вірші та твори Л. Українки вам відомі? Назвіть їх.  

49. 3 якого твору ці слова і хто є автором цих рядків: 

Реве та стогне Дніпр широкий, 

Сердитий вітер завива, 

Додолу верби гне високі, 

Горами хвилю підійма...  

50. Що таке казка? Які казки ви знаєте? 


