
Власне висловлення 
Власне висловлення — невеликий роздум на дискусійну тему, наприклад: Підтримайте або спростуйте думку: «Поразка — це 

наука. Ніяка перемога так не вчить...» 
Висловлення має бути аргументованим і написаним в один із таких трьох способів: 

• так, я погоджуюся з думкою, що поразка — це наука, і ніяка перемога так не вчить людину... (підтримка думки); 
• не згоден (не згодна) з думкою про те, що поразка — це наука, і ніяка перемога так не вчить людину... (спростування думки); 
• це складне для мене питання: з одного боку... , а з іншого боку... (проміжна позиція). 

Вам треба сформулювати тезу, навести два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять ваші міркування; 

проілюструвати думки прикладами з художньої літератури (зазначити назву твору, указати проблему, порушену письменником, художній 
образ, через який проблему розкрито, навести цитату з твору тощо), історичними фактами або прикладами із суспільно-політичного чи 
власного життя. У кінці треба сформулювати висновки. 

Увага! Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Орієнтовний обсяг роботи — 1 сторінка 
формату А-4 (200-250 слів).Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть. 
Зауважимо, наведення цитати бажане, проте не є обов’язковим (за наявність чи відсутність цитати бали за зміст як не додають, так і не знімають. 

Структура власного висловлення 

1. Теза.            2. Аргументи (два або три).             3. Один приклад із художньої літератури чи іншого виду мистецтва. 
4. Один приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя.                  5. Висновок. 
Аргументи радимо починати вставними словами по-перше й по-друге; вони можуть іти зразу після тези або ж кожен аргумент з абзацу перед 
прикладом. Другий варіант, на наше переконання, чіткіший і доцільніший. Візуально ваше висловлення має виглядати орієнтовно так: 

ТЕЗА (1-2 речення): Я вважаю, що поразка — це наука, і ніяка перемога так не вчить людину..., 
АРГУМЕНТ 1 і ПРИКЛАД, що його ілюструє (4-5 речень): 
По-перше, поразка якнайкраще загартовує людину, робить її стійкішою в сучасному суспільстві, сповненому стресів і різноманітних 
викликів. Переконливим прикладом щодо цього аргументу є, на мою думку, образ Степана Радченка з роману «Місто» В. Підмогильного... 
АРГУМЕНТ 2 і ПРИКЛАД, що його ілюструє (4-5 речень): 
По-друге, людей, які вміють визнавати свої помилки й, зробивши відповідні висновки, у майбутньому їх уникати, поважають у суспільстві, 
адже лише сильна особистість здатна працювати над собою. Ось приклад із життя. Мій батько змалку... 
ВИСНОВОК (1-2 речення):  Отже, поразка навчає людину жити, перемога ж не завжди... 

Як бачите, у власному висловленні має бути щонайменше чотири абзаци, кожен з яких починається відповідно такими словами: я 

вважаю, по-перше, по-друге, отже (або на мою думку, з одного боку, з іншого боку, таким чином) і под. Обов’язково дотримуйтеся цієї 
поради – і ваше висловлення матиме чітку й послідовну структуру, буде логічно організоване. Екзаменатор відразу відчує, що ви готувалися 
до виконання цього виду роботи й відповідно оцінить цей параметр вашого роздуму (логічність і послідовність). 

Якщо ви знатимете критерії оцінювання власного висловлення, то ні в якому разі не пропустите в роздумі жодного компонента, за 
який екзаменатори виставляють певну кількість балів. 

Ознайомтеся з проблемними ситуаціями, що були запропоновані абітурієнтам на попередніх сесіях зовнішнього незалежного 
оцінювання. Уважно прочитайте зразки власних висловлень, зверніть увагу на послідовність викладу думок, на складники цих робіт, мовні 
кліше. Ці власні висловлення різні за будовою. У першому структура така: теза — аргумент — приклад — аргумент — приклад — висновок»; 
другому: теза — два аргументи — два приклади — висновок. Обидва варіанти 
правильні. У текстах курсивом виділено аргументи, жирним — вставні слова й скріпки (це важливі елементи тексту-роздуму). 
1. Прочитайте наведений текст.  

Добро завжди має перемагати — це ми знаємо з дитинства. Але ж відомо, що будь-яка перемога пов'язана з певним насильством. Як добро 
має перемагати в нашому недоброму світі? Викладіть ваш погляд на цю проблему. 

Я вважаю, що добро у двобої із злом має перемагати без застосування насильства. Проте бувають ситуації, коли без насильства зла 
не переможеш. У кожній ситуації треба бути виваженим, засоби боротьби зі злом слід обирати обдумано, а до насильства вдаватися лише за 

крайньої потреби.  

З одного боку, часто буває так, що теплота людського серця здатна знешкодити зло. У такому разі ніяке насильство не може 
бути виправданим. Переконливим прикладом з української літератури щодо наведеного аргументу вважаю сцену знайомства Івана та 
Марічки з повісті Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків». Дівчинка з роду Гутенюків своїм учинком розтопила серце маленького 

хлопчика, коли він її ударив. Іван був вражений тим, що Марічка не тільки не розгнівалась на нього, а й у відповідь дала йому півцукерки. 
Можливо, і дорослі Палійчуки з Гутенюками змогли б знайти компроміс мирним шляхом, якби мали більше любові у своїх серцях. 

З іншого боку, бувають ситуації, коли на зло треба відповідати насильством, щоб урятувати життя своє і своїх близьких. Навряд 

чи хтось у XXI столітті стане заперечувати, що життя людини — найвища цінність на землі. Багато прикладів на підтвердження цього 

аргументу можна знайти в історії людства. Під час Другої світової війни наші війська не могли не чинити збройного опору фашистам, 
кожен чоловік вимушений був боронити свій край, свою родину. А криваві сторінки Коліївщини, народно-визвольні змагання під проводом 
Хмельницького... 

Таким чином, вибираючи засоби боротьби зі злом, треба бути дуже виваженим, обережним, обачним. Насильство в досягненні 

добра може бути виправданим лише в особливих, межових життєвих випадках. 
 

2. Прочитайте наведений текст. 

Людина щосекунди змінює свою планету, утверджується на ній. Прагнучи підкорити природу, ми не маємо часу замислитися про доцільність 

володарювання над нею. Чи потрібно людині шукати відповідь на питання про доцільність підкорення природи й володарювання над нею. 
Викладіть ваш погляд на цю проблему. 
Я твердо переконаний, що людина повинна вивчати природу, але не для того, щоб володарювати над нею. Досліджувати багатства 

довкілля і його особливості треба, аби розумно себе поводити, не шкодити природі, бо людина — частина її. Наведу кілька переконливих, на 
мою думку, аргументів. 

     По-перше, підкорення природи може призвести до катастрофи. А по-друге, людина повноцінна лише в гармонії з навколишнім світом. 
     Переконливим прикладом до першого доказу вважаю новітню історію нашої планети. Через втручання в природу, порушення її 

екологічного балансу, учені констатують, що дедалі збільшується озонова діра. Вони б’ють на сполох, закликають зупинити використання 
ресурсів планети такими шаленими темпами. І за прикладами страшних наслідків від підкорення природи далеко ходити не треба. Усі 
пам’ятають трагедію, що сталася не так давно в Японії. Науковці стверджують, що цунамі в цій східній країні було спричинене посиленням 
екологічного дисбалансу в природі, втручанням людини в її життя. А глобальне потепління! Якщо людина не отямиться, то доля планети 
буде дуже сумною. 
     Проілюструвати другий аргумент я хотів би прикладом з новели Михайла Коцюбинського «Інтемеццо». Ліричний герой твору перебуває в 
депресії, він утомився від міста, від людей, не здатен адекватно сприймати світ, тож покидає свою домівку і їде на природу. Кілька днів серед 
нив у червні — і він здоровий, «струни» його душі «натягнуті», митець готовий повернутися до звичного життя в суспільстві.  
     Отже, вивчати природу треба не для підкорення, що обов’язково призведе до катаклізмів довкілля, а для збереження її і вдосконалення ^ 

життя в ній. Саме в злагоді з природою людина почуває себе повноцінною, гармонійною, щасливою.  


