Комунальний вищий навчальний заклад 
«Вінницька академія неперервної освіти»

Х Міжнародний мовно-літературний конкурс
 учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

5 клас                                                    
         ІІ етап                                                      19 жовтня 2019 року


1.  Вірш Т.Г. Шевченка «Садок вишневий коло хати» надзвичайно простий, без особливих художніх засобів, але  чарує своєю поетичністю.  Напишіть лист Тарасу Григоровичу (обсяг – 1 сторінка), у якому розкажіть йому, чому цей вірш став «візитною карткою» України.  
           Використовуйте всі види речень за метою висловлювання (3).  
15 балів

2.  Доповніть словосполучення «Садок вишневий»  5 порівняннями.
5 балів

Загальна кількість балів - 20

Комунальний вищий навчальний заклад 
«Вінницька академія неперервної освіти»

Х Міжнародний мовно-літературний конкурс
 учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

6 клас                                                    
         ІІ етап                                                      19 жовтня 2019 року


1. Напишіть твір-мініатюру (обсяг – 1 сторінка) за темою «Чи є щось повчального в біографії Великого Кобзаря для сучасних школярів?».
У творчій роботі використайте  речення з однорідними означеннями (2), звертанням (1), вставними словами (1).   
                                                                                                      		16 балів

      2.  До кожного іменника доберіть по п’ять прикметників, які б виконували роль епітетів.
Голова – 
думка – 
комар – 
сльоза – 
     вулиця –
                                                                                                   	 10 балів

 
Загальна кількість балів - 26


Комунальний вищий навчальний заклад 
«Вінницька академія неперервної освіти»

Х Міжнародний мовно-літературний конкурс
 учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

7 клас                                                    
         ІІ етап                                                      19 жовтня 2019 року

1. Найбільш відомою книгою Шевченка, звичайно ж, є «Кобзар». До речі, зібрані в «Кобзарі» вірші перекладені на понад сотню мов світу, а за життя автора «Кобзар» перевидавався 4 рази. 
Саме цій збірці присвячено музей у Черкасах, який часто називають єдиним у світі музеєм однієї книги. 
Опишіть віртуальну екскурсію сучасним музеєм однієї книги українського автора. Укажіть, у якому місті/селі він буде розташований, з якими експозиціями зможе ознайомитися відвідувач. 
У твір уведіть речення з прямою мовою (2 бали), по 2 поширені звертання (2 бали) та речення зі вставними словами (2 бали).
Використайте 4 прислів’я про Шевченка (4 бали).
Обсяг роботи – 1,5 сторінки.
22 бали


2. Виконайте завдання.
Запишіть до слів багато, злий, працювати синоніми та антоніми-фразеологізми (по одному).  Уведіть 1 фразеологізм до складного речення, підкресліть граматичні основи.
8 балів






Загальна кількість балів - 30




Комунальний вищий навчальний заклад 
«Вінницька академія неперервної освіти»

Х Міжнародний мовно-літературний конкурс
 учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 


8 клас                                                    
         ІІ етап                                                      19 жовтня 2019 року


1. У 1973-1975 роках автоматична станція «Марінер-10» уперше провела фотографування Меркурія з близької відстані. Було виявлено, що поверхню планети покривають кратери різних розмірів. За правилами Міжнародного астрономічного союзу їх називали на честь видатних художників, музикантів, письменників і поетів. Відтак один із 300 кратерів Меркурія отримав ім’я Кобзаря. Діаметр цього кратера – 137 кілометрів.

Напишіть статтю (наприклад, для сторінки Вікіпедії, обсяг – 1,5 стор.), у якій опишіть уявну мандрівку на Меркурій. Укажіть рік, коли ви уважаєте можливим такий політ. 

У творчій роботі використайте речення із прямою мовою або діалоги (2 бали).
Ускладніть речення однорідними підметами (2 бали), означеннями (2 бали), обставинами (2 бали).
Використайте 2 факти із життєпису Кобзаря (4 бали).

24 бали


2. Трансформуйте прислів’я «Хто з Шевченком знається, той розуму набирається»  в рекламу на білборді (2-3 речення). Використайте гіперболу та епітет.
5 балів


Загальна кількість балів - 29


Комунальний вищий навчальний заклад
«Вінницька академія неперервної освіти»

Х Міжнародний мовно-літературний конкурс
 учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

9 клас                                                    
         ІІ етап                                                                      19 вересня 2018 року

Т. Шевченко шанобливо ставився до усної народної творчості. Дід Іван змалку прищепив Тарасові любов до народних пісень, казок, легенд, переказів. Тому часто у творах можна побачити звертання до фольклору. Наприклад, у драмі «Назар Стодоля» Т. Шевченко напише: «Береженого Бог береже». Як ця приказка стосується життя самого Тараса Шевченка? Чи дотримуєтесь ви цієї мудрості? 

Завдання: напишіть казку (обсяг – 1,5 стор.). Дайте творчій роботі заголовок.
У своєму міркуванні використайте вставні слова, що вказують на джерело інформації (2), прості речення, ускладнені однорідними підметами з узагальнювальним словом (1 – коли ставиться двокрапка при узагальнювальному слові, 1 – коли ставиться тире). 
Підкресліть використані вставні слова й узагальнювальні слова. 
17 балів



Доберіть до слова «Дніпро» 10 епітетів і 10 порівнянь.
10 балів



Загальна кількість балів - 27

Комунальний вищий навчальний заклад
«Вінницька академія неперервної освіти»

Х Міжнародний мовно-літературний конкурс
 учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

10 клас                                                    
         ІІ етап                                                                      19 вересня 2018 року

Тарас Шевченко в «Давидових псалмах» писав:
Ділá добрих оновляться,
Ділá злих загинуть.
Завдання: напишіть есе (обсяг – 2 стор.), у якому поміркуйте про добро і зло в сучасному житті. Думки про добрі і злі вчинки людей проілюструйте прикладами із «Кобзаря» і сучасного життя. 
Дайте заголовок своєму твору.
Запишіть як епіграф поетичні рядки з процитованих вище «Давидових псалмів».    
Використайте у творі 2 дієприкметники активного стану минулого часу. Уведіть до речень 2 дієприкметникові звороти, один з яких виділяється комою, інший – ні. Підкресліть дієприкметники і дієприкметникові звороти як члени речення. 
18 балів


Створіть 6 мовних засобів художньої виразності зі словом «поезія». Назвіть їх.
6 балів




Загальна кількість балів - 24

Комунальний вищий навчальний заклад
«Вінницька академія неперервної освіти»

Х Міжнародний мовно-літературний конкурс
 учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

11 клас                                                    
         ІІ етап                                                                      19 вересня 2018 року

 «І неталан наш, і талан,  Як кажуть люде, все од Бога», – писав Т. Шевченко у вірші «Меж скалами, неначе злодій …»
Чи можна назвати Тараса Шевченка, на вашу думку, фаталістом? Як поет ставився до своєї долі і долі України? Чи вірите ви у талан? 

Завдання: напишіть есе (обсяг – 2 стор.) у публіцистичному стилі. Дайте заголовок своєму міркуванню.
Ускладніть речення однорідними означеннями (2) та неоднорідними означеннями (2), відокремленою прикладкою (1). Підкресліть їх. 
Використайте 2 складносурядні речення, в яких відсутні розділові знаки між частинами.
											20 балів



2. Уявіть, що у Вас у руках пензлик. Створіть картину тихого осіннього дня (7-8 речень). Використайте 10 тропів, підкресліть їх. 
10 балів







	Загальна кількість балів - 30


