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ВЛАСНЕ ВИ С ЛО ВЛЕН Н Я

Чи не найскладнішим завданням тесту ЗНО є написання влас
ного висловлення. Цей вид роботи оцінюється двадцятьма 
балами, тож важливість його очевидна. Уважно прочитайте 
настанови щодо підготовки до написання власного висловлення.

Ми не раз чули про те, що не можна все ділити на чорне і біле, не 
варто впадати в крайнощі, треба бути виваженим і поміркова
ним. А як тоді бути із зрадою людини, колективу чи цілої країни? 
Чи можна зраду пробачити?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

Висловлення має бути аргументованим і написаним в один із 
таких трьох способів:

• я вважаю, що зради ні в якому разі не можна пробачати ... (ні);
• на мою думку, зраду можна пробачити ... (так);
• це складне для мене питання: з одного боку ... , а з іншого ... 

(і так, і ні).
Вам треба сформулювати тезу, навести два-три переконливі 

аргументи, які найкраще підтвердять ваші міркування; проілюст
рувати думки прикладами з художньої літератури чи інших видів 
мистецтва (зазначити автора й назву твору, указати проблему, 
порушену митцем, художній образ, через який проблему розкри
то, навести цитату1 з твору тощо), історичними фактами або 
випадками з 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 пе
ревірятимуть.

1 Зауважимо, наведення цитати бажане, проте не є обов’язковим (за на
явність чи відсутність цитати бали за зміст як не додають, так і не зніма
ють — див. далі Критерії оцінювання власного висловлення).
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Структура власного висловлення
1. Теза.
2. Аргументи (два або три).
3. Один приклад із художньої літератури чи іншого виду ми

стецтва.
4. Один приклад з історії чи з власного життя.
5. Висновок.
Роботу, що не відповідає темі власного висловлення, буде оці

нено в 0 балів.

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.

г
Я вважаю, що поразка — це наука, і ніяка перемога так 

[Є вчить людину...
ТЕЗА (2 -3  речення)

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 Рад- 
ченка з роману «Місто» Валер’яна Підмогильного...

АРГУМЕНТ 1 і ПРИКЛАД, що його ілюструє 
(4 -5  речень)

По-друге, людей, які вміють визнавати свої помилки 
й, зробивши відповідні висновки, у майбутньому їх уника
ти, поважають у суспільстві, адже лише сильна особистість 
здатна працювати над собою. Ось приклад із життя. Мій 
батько змалку...

АРГУМЕНТ 2 і ПРИКЛАД, що його ілюструє 
(4-5  речень)
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_ Отже, поразка навчає людину жити, перемога ж не 
завжди...

ВИСНОВОК (2-3  речення)

Візуально ваше висловлення має виглядати орієнтовно так.
Як бачите, у власному висловленні має бути щонайменше чоти

ри абзаци, кожен з яких починається відповідно такими словами: 
я вважаю, по-перше, по-друге, отже (або на мою думку, з одного бо
ку, з іншого боку, таким чином) і под. Обов’язково дотримуйтеся ці
єї поради — і ваше висловлення матиме чітку й послідовну структу
ру, буде логічно організоване. Екзаменатори відразу відчують, що 
ви готувалися до виконання цього виду роботи, і відповідно оцінять 
цей параметр вашого роздуму (логічність і послідовність).

Якщо ви знатимете критерії оцінювання власного висловлен
ня, то не пропустите в роздумі жодного компонента, за який ек
заменатори виставляють певну кількість балів. Тож ознайомтеся 
з критеріями, за якими у 2015 р. оцінювали власне висловлення.

Критерії оцінювання тестового завдання 
з розгорнутою відповіддю*

1. Власне висловлення оцінюється за критеріями змісїу та мов
леннєвого оформлення. Максимально можлива сума балів за влас
не висловлення (сума балів за всіма критеріями) — двадцять балів.

2. Зміст власного висловлення оцінюється за шістьома крите
ріями, як показано в таблицях.

Критерії оцінювання завдання з розгорнутою відповіддю 
(власного висловлення) з української мови

Зміст власного висловлення оцінюють за шістьома критеріями (1 ,2 , 
За, 36, 4 та 5), як показано в таблиці 1.

Таблиця 1
Критерій Змістовий вияв і композиційне 

оформлення критерію
Бали

1 Теза Учасник вправно формулює тезу. 2

* Критерії, подані в таблицях 1, 2 і 3, розроблені Українським центром 
оцінювання якості освіти.



Продовження табл.

Критерій Змістовий вияв і композиційне оформлення 
критерію

Бали

Учасник не формулює тези вправно. 1

Учасник не формулює тези або формулює 
тезу, яка не відповідає запропонованій темі.

0

2
Аргументи

Учасник наводить принаймні два доречні й 
переконливі аргументи.

2

Учасник наводить принаймні один 
доречний аргумент.
Аргументи дублюють один одного, тобто 
другий аргумент перефразовує зміст 
першого.
Один з аргументів не є доречним стосовно 
сформульованої тези.

1

Учасник не наводить жодного аргументу, 
або наведені аргументи не є доречними.

0

За
Приклад із 
літератури 
чи інших 

видів 
мистецтва

Один з аргументів підкріплено принаймні 
одним розгорнутим, добре поясненим 
прикладом з художньої літератури чи 
інших видів мистецтва.

2

Немає мотивації наведення прикладу. 
Приклад не конкретизований через 
художній образ.
У прикладі є фактичні помилки.

1

Прикладу з літератури чи інших видів 
мистецтва немає, або він не є доречним.

0

36
Приклад, що 
є історичним 
фактом або 
випадком із 

життя

Учасник наводить принаймні один 
доречний приклад або з історії, або із 
суспільно-політичного життя, або 3 
власного життя.

2

Немає мотивації наведення прикладу; 
приклад не конкретизований; у прикладі є 
фактичні помилки.

1

Прикладу з історії, суспільно-політичного 
чи власного життя немає, або він не є 
доречним.

0
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Продовження табл.
Критерій Змістовий вияв і композиційне оформлення 

критерію
Бали

4
Логічність,
послідов

ність

Висловлення демонструє зосередженість на 
обговорюваній проблемі, цілісний, 
послідовний і несуперечливий розвиток 
думки (логічність і послідовність викладу).

2

У роботі є порушення логічності, цілісності, 
послідовності й несуперечливості розвитку 
думки.

1

Логіки викладу, цілісності, послідовності й 
несуперечливості розвитку думки немає.

0

5
Висновок

Висновок відповідає запропонованій темі й 
органічно випливає зі сформульованої тези, 
аргументів і прикладів.

2

Висновок лише частково відповідає тезі або 
не пов’язаний з аргументами та прикладами.

1

Висновку немає; висновок не відповідає 
сформульованій у власному висловленні те
зі; висновок не пов’язаний з аргументами та 
прикладами.

0

Мовне оформлення власного висловлення оцінюють за двома критері
ями (6а та 66), як показано в таблицях 2 і 3.

Таблиця 2

Критерій Кількість помилок Бали

6а
Орфографія

та
пунктуація

0-1 4

2-6 3

7-11 2

12-16 1

17 і більше 0
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Таблиця З

Критерій Кількість помилок Бали

66
Лексика, 

граматика та 
стилістика

0-1 4

2-4 3

5-7 2

8-10 1

11 і більше 0

Під час оцінювання орфографічної й пунктуаційної норматив
ності роботи дві негрубі помилки рахують як одну грубу. До не- 
грубих зараховують такі помилки:

• у написанні великої літери в складних власних назвах;
• у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівни

ках, утворених від іменників із прийменниками;
• у випадках нерозрізнення не/ні (нехто інший/ ніхто інший...);
• у випадках, коли замість одного розділового знака поставле

ний інший;
• у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в 

порушенні їхньої послідовності.
Негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки не су

мують і не зараховують як одну грубу.
Систематичне порушення норм милозвучності (три і більше 

випадків порушення на одне з правил: у —в, і—й—та) рахують як 
одну стилістичну помилку.

Увага!

Роботу, що не відповідає темі власного висловлення, 
буде оцінено в 0 балів.

Роботу обсягом до 100 слів буде оцінено в 0 балів.



Українська мова та література

Прочитайте текст.
Кар'єризм — це намагання зробити кар'єру, не враховуючи ін

тереси громадської справи; гонитва за особистими успіхами («Ве
ликий тлумачний словник сучасної української мови», с. 417). Зро
зуміло, що перша частина цього тлумачення має явно негативне 
забарвлення. Але хіба можна зневажати цілеспрямовану, 
працьовиту людину, яка вміє досягати поставленої мети, 
навіть якщо іноді вона поводить себе егоїстично? Напевно, 
усі успішні люди — кар'єристи...

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
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Власні висловлення

1. Уважаю, що не може бути піддана сумніву позиція, згідно з 
якою кар’єризм є важливою ознакою життя сучасної людини. 
Проте він не завжди має бути жорстким та егоїстичним: особисті 
успіхи нерідко залежать від уміння добре ставитися до оточення.

Свою позицію я хотіла б підтримати низкою аргументів. По- 
перше, здобутки, в основі яких нехтування громадських інтересів, 
не бувають міцним підґрунтям для наступних досягнень, не да
ють тривалої користі, надії на підтримку в скрутних обставинах, 
коли людині потрібна допомога. І  якщо кар’єрист не матиме хоро
ших стосунків із своїми колегами, то особисті успіхи можуть його 
о м и н у т и Прикладом цього є історія, про яку я дізналася, пра
цюючи з відомою журналісткою Джессікою Мішо. Вона розпові
ла про талановитого французького дизайнера, котрого в момент 
фінансової кризи не підтримала преса. Амбітність та егоїзм ку- 
тюр’є позбавили його людської симпатії і допомоги, що й призве
ло до закриття його будинку моди.

По-друге, цілеспрямованість і працьовитість є найголовнішими 
факторами розвитку кар'єри. Успіх приходить до тих, хто зали
шається людяним і чесним. Усе інше — швидкоплинне. Доречним 
зразком жінки, яка змогла зробити блискучу кар’єру, є Ліда — ге
роїня роману Люко Дашвар «Мати все». Вона, талановитий лікар 
із родини інтелігентів, зберегла людяність навіть після того, як 
стала провідним спеціалістом приватної іноземної клініки.

Безперечно, можна навести ще чимало прикладів на користь 
моєї позиції, але й запропоновані вище доводять, що успіх люди
ни залежить від уміння досягати мети чесними шляхами. Бо его
їзм і зневажання інших не завжди можуть допомогти створенню 
чудової кар’єри.

1 Тут і далі курсивом виділено аргументи (докази).
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Українська мова та література

2. Мені здається, що на запитання, чи всіх успішних людей 
можна вважати кар’єристами, чи можна зневажати цілеспрямо
вану, працьовиту людину, яка вміє досягати поставленої мети, 
хоч і буває часом егоїстичною, треба відповідати, ретельно зва
живши всі «за» і «проти».

З одного боку, для багатьох видатних людей особистий успіх не 
байдужий, вони свідомі того, що зроблене ними є цінним, вагомим, 
хоч і творилося не заради слави. Яскравим прикладом може бути 
вірш Олександра Пушкіна «Я пам’ятник собі воздвиг неруко
творний». Поет пишається своєю славою, яку здобув тим, що в 
жорстокий час самодержавства звеличував свободу, закликав 
співчувати приниженим і знедоленим, і сподівається на безсмер
тя власних творів.

З іншого боку, людина, метою якої є виключно власний успіх і яка 
готова здобути його за всяку ціну, може втратити повагу інших, 
довіру до власних досягнень.

Наведу приклад із власного досвіду. У нас, учнів 10-Б, непри
язнь і недовіра до вчительки, яку всі знають як найкращого істо
рика в школі, виникли, коли вона категорично відмовилася ви
кладати в нашому класі: мовляв, їй потрібні перспективні учні, 
а в нас немає жодного потенційного олімпіадника.

Щоб уточнити аналізовані поняття, корисним може виявитися 
ще один аргумент: люди талановиті, самодостатні, захоплені 
творчою працею (стовідсотково — успішнії), часто байдужі до 
всіляких нагород, почесних звань, посад тощо. Власні мірила їхньо
го духовного зростання не мають нічого спільного з кар'єрними 
сходинками.

Згадаймо промовистий факт із біографії Григорія Сковороди: 
філософ відмовився від пропозиції стати «стовпом церкви». «До
сить і вас, стовпів неотесаних!» — ця його в’їдлива відповідь 
сповнена зневаги до сановників, до кар’єризму взагалі.

Отже, кар’єрист і успішна людина — це різні поняття. Для ус
пішної людини найпершою потребою є праця, і насолоду вона от
римує, коли робить її майстерно, причому зовсім не обов’язково 
переймається кар’єрою або славою. А кар’єрист, женучись за 
власним успіхом, може знехтувати справу: він не буває по-справж
ньому надійним, а отже, й успішним.
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Власні висловлення

3. Я переконана, що ні в якому разі не можна називати успіш
них людей кар’єристами. На підтвердження цієї думки можна 
знайти чимало доказів. Я ж зупинюся лише на двох, на мій по
гляд, найвагоміших.

Успішним є той, кому вдалося самореалізуватися в улюбленій 
справі, хто перебував в злагоді із собою й зі світом, має певність у 
тому, що він робить, позбавлений суєтності, заздрощів, гонитви 
за почестями. Тоді праця дає і високі результати, і відчуття по- 
трібності іншим, і творчу наснагу, і насолоду — усе те, без чого 
неможливо почуватися щасливим. І  кар’єра в такої людини є не са
моціллю, а закономірним свідченням її досягнень, авторитету. 
Тих, хто мав відповідні заслуги й моральне право підніматися 
життєвими щаблями, чимало. Серед них, наприклад, відомий 
український кардіохірург Микола Амосов, який пройшов шлях 
від звичайного лікаря до академіка.

Насправді негативне забарвлення є в обох частинах тлумачен
ня значення слова «кар’єризм». Воно характеризує тих, для кого 
на першому місці не справа, а власна слава, визнання, імідж. Без
умовно, на тлі тих, хто для корисливої мети не гребує хабарами, 
підлабузництвом, інсинуаціями, цілеспрямовані й працелюбні 
честолюбці здаються набагато привабливішими. Та спільне в них 
усе-таки є: через поспіх, метушливість, заздрощі, необдумані 
вчинки, прагнення будь-що бути першим і ті, і ті менш за все ду
мають про загальні інтереси. Можливо, саме тому їхні успіхи 
сумнівні або навіть ідуть на шкоду спільній справі. Яскраві при
клади цього бачимо й у художніх творах. Так, недоліки честолюб
ства як провідного мотиву діяльності переконливо показані в об
разі князя Ігоря зі «Слова про Ігорів похід». Справді, завчасний 
виступ проти половців і поразка Ігоревого війська відкрили во
рогам дорогу на Київську Русь, ослабили могутню державу.

Таким чином, успішні люди не бувають кар’єристами: статус і 
відзнаки для них не головне, а їхня кар’єра зумовлена інтересами 
справи. А кар’єристів, які женуться за славою (а це заздрощі, рев
нощі, поспіх, необдуманість учинків), навряд чи можна назвати 
успішними.
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4. Я категорично не погоджуюся з думкою, що кар’єрист — це 
людина, яка ставить свої інтереси вище суспільних. Я вважаю, що 
це особистість, яка ставить кар’єрні зростання й успішність на 
перше місце, проте її мотивацією можуть бути як егоїстичні мате
ріальні бажання, так і громадські ідеали.

По-перше, людина самореалізуеться у  світі незалежно від 
того, бажає вона задовольнити суто власні чи загальні потреби. 
Інколи саме громадські інтереси є мотивацією для кар’єрного 
зростання.

Яскравим прикладом такої особистості може бути Нельсон 
Мандела. Південноафриканський правозахисник виступав за 
права чорношкірих ще в коледжі, вів активну політику й був 
ув’язнений за організацію збройного опору. Після звільнення 
Нельсон змінив свої методи боротьби на мирні й знову повернув
ся в політику. За роки свого президентства він зробив ряд ре
форм, що мали на меті подолання соціальної та економічної не
рівності в Південній Африці.

По-друге, цілеспрямованість, наполегливість і працьовитість є не 
свідченням егоїзму, а проявом сили волі й прагненням досягти по
ставленої мети. Саме ці риси характеру є запорукою успіху.

На підтвердження такої думки прикладом може бути головний 
герой твору Валер’яна Підмогильного «Місто». Степан Радченко, 
вирісши в селі, переїхав до міста навчатися, уже в інституті пішов 
працювати й, урешті-решт, став відомим письменником. Саме плід
на праця й наполегливість забезпечили героєві успіх.

Отже, виходячи з наведених аргументів, можна зробити висно
вок, що високо піднятися кар’єрними сходинками людина може, 
керуючись як суспільними, так і громадськими інтересами; ціле
спрямованість, працелюбність, рішучість і наполегливість є ви
значальними рисами успішної особистості.
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Прочитайте текст.

Мода — поняття мінливе. Сьогодні носять короткі й облипчас- 
ті джинси, слухають «Океан Ельзи» й Адель, а ще тридцять років 
тому хизувалися штанцями -кльош і захоплювалися піснями Наза
рія Яремчука й Мірей Матьє. Кажуть, що справжнє мистецтво 
вічне... Невже й воно підвладне моді?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
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1. Мода й мистецтво завжди йшли пліч-о-пліч. Мені здається, 
що мистецтво справді тісно пов’язане з модою й навіть якоюсь мі
рою підвладне їй.

Свою думку підтверджую аргументами. По-перше, людина, 
а отже, і її діяльність значною мірою залежить від середовища, 
у якому вона існує. Тобто людина створює шедеври відповідно до 
свого часу й під впливом реалій тієї чи іншої епохи (а мода — одна 
з таких реалій).

Яскравим прикладом може бути живопис кінця дев’ятнадцято
го — початку двадцятого століття. Тоді основним напрямом у 
мистецтві був реалізм. А в центрі уваги художників — буденне 
життя з його проблемами й людськими думками. Гідним пред
ставником тієї епохи є український художник Олександр Му
рашко. Він автор таких неперевершених картин, як: «Селянська 
родина», «Похорон кошового», «Праля». Ці полотна є типовими 
для реалізму того часу, тобто відповідають моді.

По-друге, мода — поняття мінливе. А це означає, що завжди 
з ’являється щось нове, а старе потроху забувається. Історія дає 
безліч прикладів цього. Свого часу прославилися такі співаки й 
автори пісень, як: Олександр Вертинський, Володимир Висоць- 
кий, Віктор Цой, Тарас Чубай, Володимир Івасюк, Андрій Мака- 
ревич... Хто з моїх однолітків зараз шаленіє від їхньої творчості? 
Напевно, ніхто, бо смаки змінилися — ми слухаємо «Океан Ель- 
зи», уважаючи хіти цього гурту мистецтвом. Хоча і їхня популяр
ність мине. Можливо, щось із модного нині стане своєрідною сві
товою класикою, як твори групи «ТЬе Веаііез», або окрасою 
національного мистецтва, як Івасюкова «Червона рута». А решта 
буде популярним упродовж короткого часу.

Отже, мода дійсно впливає на мистецтво, яке формується від
повідно до епохи; у мистецтві, як і в моді, відбуваються постійні 
зміни, а найкращі з творів певного стилю, певної епохи стають 
класикою.
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2. Мода так чи інакше відіграє певну роль у житті кожного. Та 
чи впливає вона на мистецтво? Як виявляється їх взаємодія? Ме
ні здається, що досить складно відповісти на поставлені запитан
ня, не проаналізувавши взаємозв’язки цих явищ.

З одного боку, безцінні надбання людства назавжди залишаться 
в пам’яті та матимуть своїх прихильників. Час не в змозі зруйну
вати шедеври мистецтва, а нова мода не здатна їх затьмарити й 
перекреслити.

Яскравим прикладом того, що мистецтво, створене багато ро
ків тому, буде жити та розквітати, незважаючи на час і модні ка
нони, є захоплення моєї подруги Марії. Дівчина відкрила для се
бе рок-музику, коли батько подарував їй платівку з піснями 
всесвітньо відомої британської групи «ТЬе Веа1:1е§». Хоч одноліт
ки божеволіли від музики Адель і Ріанни, Марія отримувала 
справжню насолоду від пісень легендарного гурту, не зважала на 
те, що записи британців не були популярні серед її друзів. Згодом 
юна прихильниця року заснувала клуб, де всі охочі ділилися ві
домими їм фактами з життя виконавців рок-пісень і вивчали не
відомі сторінки їхньої творчості.

З іншого боку, під впливом примітивної моди дехто починає не
хтувати, а згодом і зневажати надбання світового мистецтва, руй
нуючи те прекрасне й неповторне, що майстер подарував світові.

Приклад цього — суспільство, зображене в оповіданні Рея 
Бредбері «Усмішка». Світ, байдужий до краси, утрачає моральні 
цінності й божеволіє. Здичавілі люди кидаються на чудовий порт
рет Мони Лізи й розривають його на тисячі шматків. Клаптик з 
усмішкою Джоконди, який опиняється в руці хлопчини, є звину
ваченням варварству, нагадуванням про те, що мистецтво потріб
но оберігати й шанувати.

Отже, кожна епоха має своїх митців, наділених неабиякими та
лантами. Вони й створюють вічне мистецтво, непідвладне мод
ним канонам. Проте витвори майстрів залишаться в пам’яті лише 
тоді, коли ці здобутки цінуватимуться та оберігатимуться.
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3. Як на мене, мода й мистецтво, незважаючи на численні їх 
взаємозв’язки, мають абсолютно різну природу й закономірності 
розвитку, що й унеможливлює диктат моди в мистецтві.

Для такого твердження є серйозні підстави. По-перше, мистец
тво — це вияв єства людини, її духовності. Унікальне поєднання 
таланту й життєвого досвіду митця, його сумління й відповідаль
ності за те, щоб передати в музиці чи в поезії, у скульптурі чи на 
полотні неповторність власного художнього відкриття, стати 
«безсмертним дотиком до душі» (Ліна Костенко) — ось у  чому 
сутність мистецтва. І  навіть тимчасове невизнання твору, який 
надто відрізняється від модних чи панівних у  певний час смаків, не 
може знищити ні пристрасного натхнення автора, ні художньої 
вартості його творінь. Прикладів цього в історії мистецтва не 
бракує. Так, Вінсентові Ван-Гогу за життя вдалося продати лише 
одну картину, а нині його вважають одним із найвидатніших 
митців світу.

По-друге, мода стосується переважно іміджу, а визначається 
інтересами промислових корпорацій, що отримують зиск, вико
ристовуючи прагнення людей здаватися (бути — не обов’язково!) 
успішними, значущими, сучасними, привабливими в основному за 
допомогою зовнішніх атрибутів. У зв’язку з цим згадаймо хоча б 
про дитячі іграшки. Наприклад, лялька Барбі, а згодом Кен і до
рогі аксесуари для них, розрекламовані як престижні, «статусні» 
для дівчаток, дали шалені прибутки виробникам.

По-третє, будь-який зовнішній тиск на митця — з боку влади, 
ідеологів, спонсорів, моди — обмежує свободу творця, дозволяє ма
ніпулювати ним. Яскравим є образне втілення цієї думки в поемі 
Лесі Українки «Давня казка»: поет, головний герой твору, від
мовляється від «золотих лаврів», обминає «золотії тонкі сіті», які 
змусили б його забути про власне призначення, а основою щас
ливої творчої долі вважає волю й вірність власним ідеалам.

Отже, справжнє, вічне мистецтво не підвладне моді. Основою 
художньої творчості є унікальний духовний світ геніальної осо
бистості, а мода слугує інтересам великого капіталу. Залежати 
від моди означає для митця втратити свободу творчого самовира
ження, власну неповторність.
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4. Я переконана, що справжнє мистецтво ні за яких обставин не 
може бути підвладне моді; більше того: усяке намагання написа
ти картину або вірш, створити скульптуру або музику, керую
чись при цьому тенденціями моди, може призвести лише до того, 
що матимемо сурогат, а не мистецький твір.

На користь цієї думки є чимало вагомих аргументів. По-перше, 
мистецтво неповторне, як і його колиска, і доба народження. У йо
го основі — натхнення та творчий пошук маляра, письменника, 
композитора, скульптора, які прагнуть осягнути те нове, що з ’яви
лося в довкіллі й у  свідомості людей певного часу, і передати його за 
допомогою відповідних художніх образів. Мистецький твір унікаль
ний, спроби зробити щось подібне є зазвичай дешевими підробками. 
За прикладами не треба далеко ходити. їх безліч і в історії, і в су
часному житті. Пригадаймо хоча б численних епігонів Івана Кот
ляревського, яких захопила можливість описати сучасні їм реалії в 
подібному до «Енеїди» творі. їхні імена відомі нині хіба що дослід
никам літератури початку дев’ятнадцятого століття. А класикою, 
справжнім шедевром стала саме «Енеїда» Івана Котляревського, 
якому вдалося в бурлескно-травестійній поемі глибоко й непов
торно висвітлити різні аспекти тогочасного життя українців.

По-друге, орієнтація на масові смаки, на зовнішні атрибути, 
популярність, тиражування подібного — на все те, що невіддільне 
від моди, є згубною для мистецтва, якому притаманний індивідуа
льний творчий пошук. Яскраве художнє втілення цієї думки зна
ходимо в повісті Миколи Гоголя «Портрет», головний герой якої 
художник Чартков, прагнучи стати модним, відомим і визнаним, 
поступово втратив свій дар і, знищивши в собі митця, не творив, 
а руйнував красу.

Таким чином, не можна створити вічних, по-справжньому вар
тісних творів мистецтва, якщо орієнтуватися на моду, прагнучи 
популярності. Мистецтво неповторне, унікальне, як і кожна епо
ха, воно виникає з внутрішньої, духовної потреби талановитої 
особистості; мода мінлива й недовготривала, вона виявляється 
переважно в зовнішніх формах; те, що є природним для моди, 
згубне для мистецтва.
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5. Мені важко визначити, чи дійсно мистецтво контролюється 
певними панівними вподобаннями та смаками, чи це явище неза
лежне від моди й змінюється в процесі свого самобутнього роз
витку, а не під впливом суспільної думки.

З одного боку, стилі в мистецтві, що панують зараз і навіть ті, 
що були у двадцятому столітті, кардинально відрізняються від 
тих, що цікавили людей в інші часи. Темп життя пришвидшився, 
наука пішла далеко вперед, тому й література, живопис, музи
ка — усе зазнає певних змін, зумовлених розвитком суспільства.

Яскравим прикладом таких змін може бути антиутопія Рея 
Бредбері «451 градус за Фаренгейтом». У цьому романі автор 
зображує суспільство, у якому заборонені книжки, де популяр
ними стали комікси та беззмістовні, примітивні шоу. Усі біль
шість свого часу проводять зі стінами, які розмовляють, а між со
бою майже зовсім не спілкуються. Усю літературу почали 
спалювати після того, як люди припинили читати. Такі наслідки 
були зумовлені зміною стилю життя.

З іншого боку, картини відомих художників, сонати й симфонії 
композиторів-класиків і книжки багатьох письменників минулого 
залишаються не менш цікавими й потрібними й у наш час. І  хоча 
з ’являються нові твори мистецтва, люди повертаються до вічної 
класики.

На підтвердження такої думки можна навести безліч прикла
дів, проте я хочу звернути увагу на твори Жуля Берна. Здобувши 
славу в дев’ятнадцятому столітті, він і тепер захоплює широку 
аудиторію своїми науково-фантастичними творами, як-от: «На
вколо світу за 80 днів», «П’ятнадцятирічний капітан», «Діти ка
пітана Гранта», «Двадцять тисяч льє під водою».

Отже, питання про те, чи залежить мистецтво від сьогоденних 
смаків, від моди, є неоднозначним. Безумовно, не можна запере
чувати впливу суспільного життя, але існують і такі твори мис
тецтва, над якими час не владний.
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Власні висловлення

Прочитайте текст.

Ми не раз чули про те, що не можна все ділити на чорне і біле, не 
варто впадати в крайнощі, треба бути виваженим і поміркова
ним. А як тоді бути із зрадою людини, колективу чи цілої країни? 
Чи можна зраду пробачити?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
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Українська мова та література

1. Як на мене, звичка ділити все на чорне і біле, упадати в край
нощі, категоричність суджень не дають змоги налагодити взаємо
розуміння між людьми. Зрозуміло, можна знайти вихід із ситуа
ції, коли людина вчинила неправильно й розуміє свою провину, 
однак зради, на мою думку, пробачати не можна.

По-перше, незважаючи на мотиви, цей страшний гріх завжди є 
проявом неповаги, егоїзму, він однаково огидний і в стосунках між 
людьми, і в ставленні до ідеалів, до Батьківщини. Якими б най- 
прекраснішими намірами не виправдовувався зрадник, насправді 
він ставить власні інтереси понад усе, не бачить усіх наслідків 
свого вчинку або їх нехтуе.

Яскравим прикладом може бути головний герой новели Мико
ли Хвильового «Я (Романтика)». Він стоїть перед вибором: уби
ти рідну матір і надалі служити революційним ідеалам чи ні. 
У будь-якому разі це буде зрадою або ідей партії, або ж самого се
бе. Перетворюючись на фанатичного пса тоталітарної системи, 
він убиває матір; і навіть те, що він виконував свій революційний 
обов’язок, його в жодному разі не виправдовує.

По-друге, пробачити таку людину — те саме, що й дозволити їй 
зраджувати знову, заохотити до аналогічних дій. Закономірно, що 
вона буде здатна вчинити так і наступного разу.

Прикладом з історії може бути те, як Юда зрадив Ісуса Христа 
за тридцять срібняків. Ісус знає, що це станеться, але все одно 
тримає його біля себе до кінця, виявляючи свою любов. Але, зви
чайно, Юду це не зупинило. Що мало статися, те сталося. І не бу
ло в грішника таких мук сумління, які б свідчили, що ця його зра
да остання.

Виходячи з наведених аргументів, можна зробити висновок, 
що виправдовувати зрадника не можна; зневаживши інших, він і 
сам утрачає довіру до себе. Якщо людина одного разу була здат
на на віроломність і продажність, то в подібних ситуаціях учи
нить так ще не раз.
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Власні висловлення

2. Я вважаю, що зрада — це один із найбільших гріхів у взаєми
нах між людьми. Її причини бувають різними, тому в одних ви
падках їй немає прощення, а в інших, зважаючи на щире каяття в 
скоєному, людину можна пробачити.

Найбільш руйнівною є зрада, замаскована високими словами, 
в основі якої — корисливі й егоїстичні інтереси. Вона, як ракова пух
лина, поширюється, розростається в паралізованому корупцією 
суспільному організмі, знищуючи життєздатні сили, — це те, що не 
може бути виправданим і прощеним. Яскравий приклад — злочин 
колишнього очільника України Віктора Януковича, який обкра
дав і принижував мільйони людей, забираючи останнє у звичай
них громадян, торгуючи інтересами України, віддаючи свою дер
жаву в пазурі сусіду. Наскільки цинічним і безсовісним треба бути, 
щоб удавати при цьому, ніби нічого страшного не відбувається! 
Таким продажним політичним діячам місце на смітнику історії.

Буває зрада через незнання чогось, або через слабкість, або че
рез випадковість. Її наслідком є щире розкаяння, але пробачити 
грішника зможе тільки людина великодушна. Іноді прощають то
го, кого люблять, сподіваючись знайти втрачене щастя. Та для 
того, хто зрікся часточки самого себе, пере ступ не минає безслід
но. Прикладом багатогранного художньо-філософського осмис
лення цієї проблеми можуть бути стосунки Мавки й Лукаша в 
драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Мавка не думає про 
помсту Килині чи Лукашевій матері, які завадили її щастю, 
і, маючи можливість покарати, прощає всіх. А от Лукаш навіки 
втратив те найкраще, що жило в його душі.

Отже, зрада буває різною й залежить від різних обставин. Під
лих користолюбців не можна прощати. А в особистому житті, 
оцінюючи ситуацію, кожен має сам вирішувати, чи вірити каяттю 
того, хто скоїв цей гріх, чи можна йому пробачити, хоча гіркота 
зради із серця не зникає.
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3. Звісно, у світі немає лише чорного і білого, не варто впадати 
в крайнощі, але, на мою думку, існують речі, які навряд чи можна 
пробачити. І серед них зрада — один із найтяжчих злочинів.

По-перше, з давніх-давен зрада вважалася чи не найбільшим грі
хом. Так, в останньому, дев’ятому колі пекла «Божественної ко
медії» Данте Аліг’єрі три Люциферові пащі гризуть Каїна, Брута, 
Іуду. Це особливі грішники — зрадники брата, друга, пророка.

По-друге, невірність рівносильна вбивству: через неї руйнують
ся стосунки, зникає довіра, гинуть почуття. Недаремно кажуть, 
що людина, зраджена одного разу, уже ніколи «не відкриється» 
знову, ховаючись за уявний мур — захисну споруду своєї душі. 
А зрадникові ніколи не буде вже довіри. Яскравий приклад образ
ного осмислення зради як явища можна побачити в поемі Ліни 
Костенко «Маруся Чурай». Цей гріх однаково огидний і не
прощенний, кого б або чого б він не стосувався, стверджує поете
са, укладаючи в уста Івана Іскри незабутні слова:

Що ж це виходить? Зрадити в житті 
державу — злочин, а людину — можна?!

По-третє, зрада є проявом страху, слабкості духу. Сильна осо
бистість бореться, любить і ненавидить відкрито, у неї немає 
потреби ховатися. Зрада завжди супроводжується підлістю, не
правдою, а тому вона знецінює слово людини, її вчинки. Зрадник — 
духовно мертва людина. Прикладом із життя, який підтверджує 
цю думку, уважаю розповідь Євгена Сверстюка про колишнього 
товариша, який підписав донос, не витримавши тортур табірних 
катів. Мене вразило те, що панові Євгену неприємно було навіть 
назвати його ім’я.

Отже, не існує однозначно чорного або білого, але зрада — най
тяжчий злочин, який сіє розбрат у країни, колективи, родини, ду
ші людей. Зрада є проявом найгірших рис характеру та свідчить 
про духовну смерть людини.
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Власні висловлення

4. У кожного виникають різні асоціації зі словом «зрада». І в 
мене, напевно, як і в більшості, воно викликає цілий шквал нега
тивних емоцій. Буває, що зраджують коханого, друга, батьків, 
Батьківщину... Та, на моє переконання, будь-яка зрада — це най- 
огидніший учинок, який не пробачають.

По-перше, зрадники корисливі й егоїстичні, їхні серця, уражені 
іржею байдужості, не мають людяності й співчуття. У зв’язку з 
цим не можу не згадати Руфа Білана — персонажа творів Олек
сандра Волкова про чарівну країну. Спокусившись великою кіль
кістю золота, він відкрив ворота рідного міста ворожій армії, під
давши небезпеці життя багатьох людей. Обурення закипає в 
серці, коли усвідомлюєш ницість скоєного цим нелюдом. Невже 
це можна пробачити? Очевидно, що ні.

По-друге, зрада безжально нищить усе те найкраще, що виникає 
в стосунках близьких людей: довіру, радість, кохання, дружбу — 
найсвітліші почуття, виплекані взаємною прихильністю. Якою 
прикрою, болючою є зрада друга, я відчула на власному досвіді, 
коли моя колишня подруга Оля залишила нашу компанію, 
з якою товаришувала багато років, бо познайомилася з новою, 
«крутішою». Її вчинок неприємно вразив нас, але в кожного 
з’явилося й незрозуміле почуття якоїсь власної провини, зневіри. 
Мені здається, що наші товариські стосунки навряд чи віднов
ляться.

Отже, можна дійти висновку, що зрада завжди є болісним і 
неприємним фактом, а пробачити її навряд чи можливо. Але ко
жен має це вирішувати сам. І, яким би не був вибір людини, його 
не можна засуджувати.
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Українська мова та література

Прочитайте текст.

Фразеологізм «біла ворона» знає кожен ізмалку. Більшість лю
дей зазвичай надають негативного забарвлення його змісту, хоча 
словник подає нейтральне тлумачення: той, хто виділяється 
з-поміж інших чимось незвичайним, зовсім не схожий на інших. Чи 
легко бути білою вороною й чи можна таких людей уважати 
сильними?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
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Власні висловлення

1. Я вважаю, що біла ворона — дуже рідкісний випадок у наш 
час. Боячись осуду чи нерозуміння, прагнучи не почуватися чу
жим у колективі, багато хто намагається приховати те, що є його 
індивідуальністю, і піддається впливу оточення. Лише сильні 
зберігають своє «Я».

По-перше, сильні люди завжди відрізняються від інших своїм ха
рактером, світобаченням, здатністю самостійно мислити, умін
ням висловити думку й жити своїм розумом. Щоб стати таким, 
потрібна неабияка воля, цілеспрямованість, стійкість, упевне
ність у тому, до чого докладаєш зусилля. Працювати над собою 
нелегко, але приємно: принаймні ясною є мета й відчутним резуль
тат. Значно важче не звертати уваги на скептиків чи недобро
зичливців тоді, коли їх більшість і ти здаєшся їм диваком.

Яскравим прикладом із життя є мій хрещений батько Володи
мир. У класі, де зневажали «ботанів» і зубрилок, він був білою во
роною, тому що йому подобалося навчання. Він студіював мате
ріал глибоко й ретельно, знаючи, що від здобутих знань залежить 
майбутнє. Частина однокласників, які тоді глузували з нього, за
раз безробітні, а він, ставши кваліфікованим фахівцем, має ста
більну високооплачувану роботу, якою захоплений так само, як і 
колись навчанням.

По-друге, сильна особистість здатна захистити не лише себе, 
а й інших, уміє повести за собою людей і змінити їх на краще.

Прикладом з літератури є постать Ісуса Христа. Він зціляв хво
рих, виганяв бісів, а найголовніше — навчив людей любити ближ
ніх своїх, любити Бога. Христос добровільно приніс себе в жер
тву, щоб люди змогли отримати вічне життя.

Отже, бути білою вороною досить непросто: треба бути силь
ною особистістю: мати сталевий характер, уміти працювати над 
собою, не втрачати орієнтирів навіть тоді, коли оточення не 
сприймає тебе, і, знаючи, як змінити щось на краще, уміти повес
ти за собою інших.
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2. Мені здається, що на запитання, чи легко бути білою воро
ною й чи можна таких людей уважати сильними, неможливо від
повісти однозначно. Спочатку треба з’ясувати кілька важливих 
обставин, від яких значною мірою залежить відповідь.

З одного боку, суттєвим є те, хто ті інші (більшість), від яких 
відрізняється той, кого сприймають як білу ворону. Чому його так 
сприймають? Поясню свою думку на прикладі образів твору Вік
тора Желєзникова «Опудало». Клас під впливом бездушних, жор
стоких лідерів об’єднався проти дівчинки, яка на голову вища, 
людяніша від тих, що протистоять їй. Знавіснілий натовп улашту
вав символічну страту, спалюючи опудало Оленки Безсольцевої, 
але навіть так не вдалося її, сильну своєю духовністю й мужністю, 
перемогти. Якщо ж білою вороною, навпаки, виявився розбеще
ний егоїст чи до всього байдужий «пофігіст», їх не назвеш сильни
ми, але їм теж не буває комфортно серед порядних людей.

З іншого боку, важить і те, наскільки глибинними є відмінності 
між більшістю й диваком, який не хоче бути схожим на інших. Ду
маю, що приклад з особистого досвіду глибше розкриє цей аргу
мент. Новенька відразу здалася нам білою вороною, хоча з’явила
ся в чорному, дивилася якось зверхньо й одразу з погордою 
заявила: «Я — гот!» Вона вважала, що будь-хто з нас буй би білою 
вороною в компанії її друзів. «Несумісні», — подумали ми й... по
милилися. У класі якраз було багато спільних справ: зняти фільм 
на шкільний кінофестиваль, закінчити проект тощо. Нам було ні
коли цікавитися готами, а Настя виявилася своєю — відповідаль
ною, надійною. За місяць ми забули про білу ворону, а вона про 
готів. Може, тому, що йшлося не про справжню відмінність, а про 
тимчасову роль?

Отже, щоб не втратити своєї індивідуальності, треба бути мо
ральним і внутрішньо несхитним; особливо складно зберегти 
своє «Я» серед байдужих або агресивних людей, а якщо несхо
жість ця несуттєва (тимчасова, рольова), то білою вороною ко
гось уважатимуть недовго.
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Власні висловлення

3. Білою вороною найчастіше називають того, хто мислить 
інакше, має незвичну зовнішність тощо. Як правило, становище 
таких особистостей у суспільстві нестабільне, адже інші їх не ро
зуміють і навіть не намагаються допомогти їм подолати трудно
щі. Я переконана, що більшість із них, витримуючи болісні удари 
долі, стають міцніші духом. Але і їм, як і кожному з нас, потрібні 
розуміння, підтримка та співчуття.

Неординарні особистості — сильні, бо пливти проти течії важ
ко, але постійний спротив гартує дух. Чим це не переконливий 
аргумент? Хоча мій життєвий досвід не дуже багатий, у ньому є 
відповідний приклад. Мого талановитого, розумного друга-панка 
в школі не любили навіть не через незвичну зовнішність, а через 
те, що він не погоджувався з думками інших. Хіба це по-люд- 
ськи? Йому доводилося терпіти знущання однолітків украй дов
го, але він навчився не зважати на це й вистояв. Сила духу й 
оригінальність думок допомогли йому досягнути успіху в пре
стижній компанії, де цінують саме ці якості.

Ще одним аргументом на користь моєї тези може бути той 
факт, що люди звикли бачити в інакшому переважно погане, тому 
знайти оточення, здатне адекватно оцінити білих ворон, буває 
досить складно. Підтвердженням до моїх міркувань є приклади з 
багатьох творів художньої літератури. На думку відразу спадає 
гидке каченя з однойменної казки Ганса Крістіана Андерсена. 
Ніхто не любив його через те, що воно було не таким гарним, як 
інші птахи. Ображене пташеня вирішило піти геть, аби поверну
тися прекрасним лебедем, якого всі зразу полюбили.

Отже, білим воронам украй тяжко, але вони є надзвичайно 
сильними: життєві незгоди загартовують їхній характер. Непра
вильно ділити всіх на «таких» і «не таких», на дивних і нормаль
них: кожен із нас може опинитись у подібних обставинах.
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4. Суспільство завжди цуралося білих ворон і всіляко таврува
ло їх або не сприймало всерйоз. Не дивно, що й жилося таким 
людям завжди нелегко, але це й робило їх сильними особистостя
ми. Я вважаю, що білі ворони потрібні людству й саме вони змі
нюють суспільство, є чинниками прогресу.

Аргументом на користь мого твердження е те, що багато від
криттів, винаходів і творів мистецтва були спершу не сприйняті, 
а їх автори суворо й безжалісно засуджені або ж просто не помі
чені. Та, як виявлялося згодом, вони просто випередили свій час на 
кілька десятків, сотень чи навіть тисяч років. Яскравим прикла
дом цього є особистість усесвітньо відомого нині, але не визнано
го за життя генія постімпресіонізму — голландського художника 
Вінсента Ван-Гога. Його шедеври, належно не оцінені сучасника
ми, нині виставляються в найвідоміших галереях і музеях світу, 
збираючи натовпи захоплених глядачів, а багатії викладають за 
них величезні кошти на аукціонах.

Моє переконання ґрунтується також на тому, що білими воро
нами доволі часто нарікають тих, хто своїм непересічним інте
лектом становить загрозу панівним колам, які не бажають утра
чати свою владу й авторитет.

Проблема ця була і є надзвичайно актуальною, тому й прикла
дів її художнього втілення є чимало. Одним із творів, що викри
ває безжалісну нейтралізацію геніальної особистості у власних 
брудних цілях, є п’єса Бертольта Брехта «Життя Галілея». Її го
ловний герой — видатний фізик і астроном, який зазнав неймо
вірних утисків з боку церкви й інквізиції за свої відкриття, що ра
дикально змінювали уявлення про будову Всесвіту. Духовенство 
та його прибічники критикували погляди Галілея, боячись утра
тити свою безмежну владу.

Таким чином, бачимо, що білі ворони не є зайвою ланкою в су
спільстві. Вони не бояться йти всупереч загальноприйнятій дум
ці й своїм існуванням руйнують усі стереотипи.

Українська мова та література
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Власні висловлення

Прочитайте текст.

Для людини природним є прагнення до матеріального благопо
луччя. До заможних людей у нашому суспільстві ставляться по- 
різному: хтось з осудом і заздрістю, а хтось — з повагою і навіть 
захопленням. Часто можна почути докір з уїдливими нотками: 
так йому ж батьки допомогли; у нього он який був старт у жит
ті — не те, що в мене; йому пощастило... А може, не треба скар
житися на долю? Хіба вона не в наших руках?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
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1. Я вважаю, що вирішальну роль у досягненні як матеріально
го, так і духовного благополуччя відіграє сама людина, її вчинки 
та думки.

По-перше, нащадки заможних людей насправді часто мають гір
ші стартові умови, бо не знають ціни статкам. Такі люди не вмі
ють працювати, а часто навіть і не бажають. Ось тому замість 
очікуваних досягнень вони зазвичай утрачають і те, що мали.

Чимало прикладів до такого аргументу можна знайти в сучас
ному житті. Однак треба пам’ятати, що доля «золотої молоді» мо
же спіткати весь народ, як це трапилося із Стародавнім Римом. 
Величезна імперія зрештою розпалася, коли спадкоємці неоцінен
них надбань не змогли дати собі ради в найбуденніших справах.

По-друге, навіть у несприятливих обставинах доля людини зале
жить насамперед від її вчинків, що ілюструє роман Панаса Мирно
го «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Головний герой цього тво
ру Ничипір Варениченко має такі самі жахливі умови, як і сирота 
Грицько — його товариш. Бунтівна розбійницька натура й озлоб
леність, урешті-решт, привели Чіпку до злочину, а Грицько завдя
ки сумлінній праці став заможним господарем. І люди по-різному 
ставляться до них: якщо на голову Чіпки сиплють прокльони, то 
Грицько зажив доброї слави серед односельців.

Отже, не можна звинувачувати у своїх негараздах долю чи ото
чення. Тільки від характеру та вчинків кожного залежить його 
власне життя.
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Власні висловлення

2. Я переконаний, що в умовах сучасного суспільства кожен 
має можливість стати успішним у тому, що вважає для себе ва
гомим. І хоча й справді бувають обранці долі, яким у чомусь 
пощастило більше, але, на мою думку, доля кожного — лише в 
його руках.

По-перше, успіх приходить не до тих, хто мав дивовижний 
життєвий старт, забезпечений батьками, можливість навчати
ся в найпрестижніших закладах, а до тих, хто здатний продума
но й послідовно, цеглинка за цеглинкою будувати власне майбутнє. 
Яскравим прикладом людини, яка власними силами торувала со
бі шлях, є Білл Гейтс — усесвітньо відомий підприємець і меце
нат. Зростаючи в родині представника середнього класу, він уже 
в 15 років заснував власний бізнес — разом із друзями створював 
і продавав автоматизовані системи керування комунікаціями 
міста. Із невеликої фірми незабаром виросла корпорація «Місго- 
зоіі:» — лідер на ринку високих технологій.

По-друге, справжнє мистецтво — це справа не сучасних патри
ціїв, людей заможних, а духовно багатих, яким, крім натхнення, 
притаманна ще й здатність до каторжної праці, що приховується 
за легкістю пера чи пензля. Найвидатніші письменники знаходили 
свій успіх не в салонах: йому передували роки наполегливої праці й 
безуспішних спроб видати щось хоча б у провінційних часописах. 
Згадаймо Мартіна їдена — головного персонажа однойменного 
роману Джека Лондона. Звичайний робітник, моряк, він усе по
клав на вівтар літератури: писав численні твори, бідував, оббивав 
пороги редакцій... Талант і наполеглива праця допомогли Марті- 
нові знайти себе, хоча визнання він здобув не відразу.

Тож замість того, щоб докоряти іншим у життєвому старті, 
заздрити чиємусь шансові, ми маємо самі торувати шлях до успі
ху, адже саме так чинять переможці, які створюють успішні ком
панії, пробиваються до вершин мистецтва.
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Українська мова та література

Прочитайте текст.

У народі кажуть: вік живи — вік учися. Виникає логічне запи
тання: «Невже в школі й університетах людину недоучують?» Чи 
цей вислів стосується лише тих, хто в дитинстві й ранній 
молодості нестаранно гриз граніт науки, а потім мусить 
протягом життя заповнювати прогалини у  своїх знаннях?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
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Власні висловлення

1. Я вважаю, що людина повинна вчитися не лише в школі й 
університеті, а й протягом усього життя. Про це навіть в україн
ському прислів’ї мовиться: «Вік живи — вік учись».

З давніх-давен освіта була невід’ємною частиною виховання ді
тей. Але не про все можна дізнатись із підручників і книжок. Над
звичайно важливу роль у житті кожного відіграє досвід, який ми 
здобуваємо з роками. Саме він дає нам додаткові знання та допо
магає зрозуміти, як поводитись у певних ситуаціях. Досвід пере
дається від покоління до покоління й допомагає краще пізнати 
життя, вирішити життєві проблеми. Прикладом цього може бу
ти новела «Дитинство» із роману Юрія Яновського «Вершники». 
Маленький Данилко навчився у свого прадіда-тезки багатьох 
потрібних речей. Так, старий розповідав правнукові, коли риба 
краще ловиться, коли бджоли більше меду кладуть, яка рослина 
корисна тощо. Саме завдяки своєму мудрому прадідові хлопчик 
став спостережливим, людяним і добрим.

Необхідність постійно навчатися зумовлена й розвитком су
спільства. Щороку у світі з ’являються нові наукові досягнення, що 
змінюють наше життя. До всіх нововведень людина постійно має 
звикати, учитися ними користуватися. Яскравим прикладом є 
моя бабуся, яка, давно закінчивши університет, усе ще поглиб
лює фахові знання, учиться користуватися сучасними технічни
ми новинками. Вона вже досить непогано оволоділа мобільним 
телефоном, проте, незважаючи на свою освіченість, потребує мо
єї допомоги в роботі з комп’ютером.

Отже, людина справді навчається протягом усього життя. Вона 
стає мудрою, коли накопичує ці знання, а отриманий із часом 
досвід застосовує в житті, яке постійно змінюється.
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2. Я вважаю, що в народному вислові «вік живи — вік учись» 
ідеться про те, що наш світ і люди в ньому — речі цілковито не
пізнанні, а не про процес навчання у відповідних закладах і за
повнення прогалин у раз і назавжди засвоєних знаннях.

По-перше, світ щоденно змінюється. Це відбувається постійно 
й усюди, і жоден із нас, навіть найвидатніший учений, ніколи не 
знатиме всього про навколишній світ, хоч би йому самому здавало
ся, що має достатньо накопичених знань. Згадаймо давній, але ду
же яскравий приклад із життя Сократа. Саме він, один із найви- 
датніших мислителів античної доби, усвідомлював безмежність 
людського пізнання й відносність наших знань. Хоча він був ду
же освіченим, але не соромився визнати: «Я знаю, що нічого не 
знаю». Цей його афоризм не втратить актуальності ніколи.

По-друге, школа й університети можуть дати лише ази, основи 
наук, у кращому разі навчити продуктивно вчитися, але здобува
ти й шліфувати ці вміння та навички, застосовувати їх у  власній 
діяльності, розвиваючи поряд з цим уміння співпрацювати з людь
ми, кожен має протягом усього життя.

Яскраві приклади особистостей (від митця-самоука до академі
ка), для яких радістю було саме таке осягнення світу, бачимо се
ред героїв Павла Загребельного. І Сивоокові (творцю Софії Київ
ської, роман «Диво»), і академікові Карналю (роман «Розгін»), 
і Роксолані з однойменного твору однаково притаманна жага пі
знання й творення. Енциклопедична освіченість, віра в силу люд
ського розуму властиві, до речі, і самому письменникові, можли
во, саме тому ці риси так натхненно виписані й у його образах.

Підсумовуючи викладене, доходимо висновку, що кожна лю
дина має вчитися впродовж усього життя. Світ невпинно зміню
ється — і наші знання про нього щораз потребують доповнення й 
переосмислення. Успіхів же досягають лише ті, для кого постій
не навчання, рух уперед є потребою природною.
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Власні висловлення

Прочитайте текст.

Кажуть, успішний той, хто здобуває інформацію першим і вміє 
її використати. Сучасний світ став більш динамічним завдяки 
розвитку комп’ютерних технологій. Знання передусім пов’язані з 
освіченістю людини. Але є люди, здебільшого старшого віку, які не 
мають елементарних знань про комп’ютер та інтернет-мережу, 
однак їх уважають і називають мудрими. Що ж нині важливіше: 
бути освіченим чи мудрим?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
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1. Я вважаю, що як освіта, так і мудрість завжди були й будуть 
невід’ємними складовими становлення особистості. На мою дум
ку, гармонійний розвиток та успішне життя людини можливі 
тільки за умови опанування наук — досвіду минулих поколінь. 
Але ці знання стають дієвими тільки в поєднанні з власним дос
відом людини, що надає їй можливість якнайповніше розкрити 
власний потенціал.

По-перше, тільки по-справжньому мудра людина може зрозумі
ти навколишній світ і жити в злагоді з власним сумлінням. Яскра
вим прикладом людини, що відчуває потребу в цьому, є головний 
герой роману Валер’яна Підмогильного «Місто» Степан Радчен- 
ко. Завдяки наполегливій праці та самоосвіті юнак здобув ґрун
товні знання, але майже не мав життєвого досвіду й уявлень про 
світ поза межами рідного села. Недарма на початку роману з уст 
Степана лунають лише «комуністичні гасла» замість власних ду
мок, яких він поки що не має. Вступ до університету не зробив 
хлопця щасливим: він залишається самотнім, бо не розуміє ні 
друзів, ні коханих жінок. Тож осягнення себе у світі, досвід влас
ного становлення як людини і як письменника для нього непрос
тий, але неминучий етап.

По-друге, освіченій людині легше жити в сучасному динамічно
му світі, у  якому роль цифрових та інформаційних технологій 
важко переоцінити. Наведу приклад з власного життя. Моя ба
буся не вміє користуватися мобільним додатком «Приват-24», 
тому їй доводиться ходити до «Ощадбанку» і вичікувати своєї 
черги під касою іноді годинами, щоб сплатити за комунальні 
послуги, телефон та ін. Для людей похилого віку це — нелегке 
випробування. Завдяки знанням, умінням і навичкам у галузі 
цифрових технологій моя мама полегшує життя бабусі: кілька 
маніпуляцій у смартфоні — і рахунки сплачено. А як зручно ку
пувати квитки на потяг або літак в режимі онлайн, коли не тре
ба витрачати час і сили на похід до кас попереднього продажу, як 
це було колись.

Отже, поєднання мудрості й освіченості дає змогу людині ста
ти успішною, краще пізнати себе та світ, не зупинятися на досяг
нутому, менше витрачати час на побутові речі, а більше — на са
морозвиток.
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2. Я переконаний, що освіченість і мудрість — поняття, тісно 
пов’язані між собою, і, щоб успішно діяти, треба розуміти їх взає
мозалежність.

По-перше, без свідомого якісного навчання не можна здобути ні 
потрібних знань, ні власного досвіду на основі живих знань.

Класичний приклад того, як руйнує дитину схоластика, бачи
мо в оповіданні Івана Франка «Грицева шкільна наука»: зі школи 
виходив забитий, покірний «туман вісімнадцятий».

По-друге, мудрий має здатність протягом усього життя шля
хом навчання, роздумів, спостережень і праці накопичувати пози
тивний досвід, не зациклюючись на помилках. Наприклад, гетьман 
Петро Конашевич-Сагайдачний завдяки високій освіченості та 
природній мудрості впорядкував козацьке військо, згуртував 
українське суспільство, зміцнив міжнародні зв’язки, розвивав ос
віту й церкву.

Отже, плекаймо в собі освічену мудрість. Здобуваймо живі 
знання та вміння, незважаючи на неодмінні помилки, діяти й на
бувати позитивного досвіду для нової діяльності.

Методичний коментар. Як відомо, власне висловлення обсягом до 
100 слів не перевіряють, за таку роботу виставляють 0 балів. Звичайно ж, 
треба орієнтуватися на 200-250 слів у своїй роботі (орієнтовно — одна 
сторінка формату А-4). Проте власне висловлення може бути лаконічним 
(140-170 слів), у такому разі думки мають бути сформульовані чітко й 
концентровано. Прикладом може бути наведений вище текст.
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3. Як на мене, проблема співвідношення між освіченістю й 
мудрістю людини виникла значно раніше від появи комп’ютер
них технологій і не раз осмислювалася філософами й митцями. 
У тому-то й річ, що справжня, якісна освіта — це тільки дорога до 
мудрості.

Слушність цієї думки можна довести багатьма аргументами. 
Ось один із них. Люди нерозумні навіть не здогадуються, що, здо
бувши освіту, вони, по суті, лише стали на цю дорогу, а ті, які вчи
лись «так, як треба», ще навчаючись, готували себе до цієї подо
рожі, на яку здатний далеко не кожний з освічених. Яскраво 
зображене різне ставлення до здобування знань у безсмертному 
посланні Тараса Шевченка «І мертвим, і живим...». Ті, хто бере з 
наук лише «великих слів велику силу та й більш нічого», хто рад
ше пристане до будь-яких ідей (німецького раціоналізму, на
приклад, або слов’янофільства), аби вони були новими й модни
ми, протиставляються іншим, по-справжньому мудрим, кому 
знання потрібні, щоб пізнати й відродити рідну країну, стати гос
подарем «у своїй хаті».

Мудра людина має розум, щедру душу, співчуття, добро в серці, 
а її вчинки вносять гармонію в життя. Біля неї інші люди припи
няють метушитися, скаржитися, відчувають приплив сил.

Маю чудовий приклад із власного досвіду. Щоліта я проводжу 
місяць у спортивному таборі на острові, де ми тренуємося, учи
мося бути самостійними. Наші керівники — люди з вищою осві
тою (є навіть доктор наук), об’єднані метою допомогти розніже
ним міським хлопцям гартуватися, стати мужніми, виживати в 
природних умовах. Але й дорослі, і діти давно помітили: спокій
но, розважливо, по-житейськи розумно найнапруженішу ситуа
цію завжди «розрулить» дядько Гриша, у якого за плечима 7 кла
сів, а досвіду доброзичливого спілкування — понад 60 років.

Отже, не можна автоматично стати мудрим, здобувши освіту. 
Але якісна освіта дає стимул здобувати мудрість — досвід, корис
ний для позитивних змін. Мудрі люди здатні зрозуміти інших, 
спрямувати спільні зусилля на злагоду й добро.
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Прочитайте текст.

Людина — соціальна істота, а тому їй не властиво надовго за
лишатися на самоті. Разом із тим багато хто впевнений, що саме 
самотність допомагає індивіду зрозуміти себе, проаналізувати 
своє життя. Вони заперечують думку, що тільки оточення може 
дати об’єктивну оцінку людині, її діям і вчинкам. Наскільки лю
дині варто дослухатися до думки оточення про неї?х

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

1 Цей мікротекст для власного висловлення взято з тестового зошита 
ЗНО 2015 р.
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Я переконана, що, як часточка суспільства, нерозривно пов’яза
на з ним від народження й до смерті, людина повинна дослухати
ся до думки оточення.

По-перше, ніхто з нас не може існувати без соціуму, а тому має 
реалізуватися, знайти своє місце в ньому. Той, хто починає від
окремлюватися, може втратити найбільші цінності: родину, ко
хання, друзів. Яскравим прикладом до цього аргументу є доля го
ловного героя твору Федора Достоєвського «Злочин і кара». 
Зневажаючи людей за їхню слабкість, Родіон Раскольников мало 
не збожеволів, перевіряючи теорію «надлюдини», і залишився 
без жодної підтримки, приховуючи вбивство... Його порятунком 
стала Соня. Вона допомогла героєві визнати злочин — зменшити 
прірву між ним і суспільством, відчути себе частинкою соціуму, 
без чого неможливо знайти душевного спокою.

По-друге, самостійно визначити переваги чогось чи власні недо
ліки достатньо складно. Людина може оцінити ситуацію лише 
сама. Щоб бути об’єктивним, необхідно цікавитися суспільною 
думкою. Наприклад, для політиків і митців дуже важливими є за
соби масової інформації, адже в них висвітлена позиція більшос
ті. Із цією метою проводяться соціальні опитування, а в Інтерне- 
ті створюються веб-сайти, на яких можна прочитати коментарі, 
відгуки про все, що вас цікавить: фільми, книжки, вистави, освіт
ні й медичні заклади, сервіс, продукцію тощо. Потреба знати дум
ку інших з’явилася не сьогодні. Згадаймо, як письменники-по- 
чатківці в дев’ятнадцятому столітті надсилали власні твори 
Іванові Франку, щоб почути авторитетну думку про них. Саме 
завдяки настановам цього видатного митця в нашій літературі 
з’явилося ім’я Ольги Кобилянської, якій він свого часу порадив 
писати не німецькою, а українською!

Отже, необхідно дослухатися до думки оточення. Це допомагає 
краще орієнтуватися у світі, об’єктивно оцінювати себе, зрозумі
ти власні недоліки, самореалізуватися, почуватися невід’ємною 
частиною людства.
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Власні висловлення

Прочитайте текст.
Герой одного відомого кінофільму в 60-х роках минулого століт

тя безапеляційно стверджував, що скоро телебачення замінить 
усе: книжку, театр, газети... Минуло півстоліття. Нині в нашому 
суспільстві стрімко розвиваються інформаційні технології, зокре
ма Інтернет. Світ глобалізується. Чи замінить Інтернет теле
бачення, книжки, театр?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
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1. Я переконана, що Інтернет, який відкрив перед нами багато 
нових можливостей, ніколи не витіснить із нашого життя кни
жок, театрів, кінотеатрів, телебачення та реального спілкування.

Чому я так думаю? Тому що людина прагне до справжнього: щи
рих емоцій, які вона може спостерігати й переживати, до відчут
них дотиків, до предметів, які вона зможе не лише бачити, ай  ма
ти у своєму користуванні.

Наведу приклад із власного життя: мені віртуальне спілкуван
ня не може замінити справжнього, я надаю перевагу прогулянкам 
і розмовам із друзями, тренуванням, а не перегляду спортивних 
змагань з екрана.

До того ж книжки, театри, телебачення, Інтернет відтворю
ють дійсність по-різному, є неоднаковими засобами впливу на лю
дину. Це різні речі, які можуть доповнювати одна одну, але не за
мінити повністю. Кожен вид мистецтва збуджує в нас унікальні 
емоції. Наприклад, коли читаєш «Собаче серце» Михайла Булга- 
кова й бачиш геніальне втілення образів професора Преображен- 
ського, людиноподібного Шарикова або Швондера в одноймен
ному фільмі, відчуваєш велику різницю між власним враженням 
від прочитаного та сприйняттям цього ж твору геніальним режи
сером Володимиром Бортком. Більш ніж півстолітнє існування й 
розвиток шарикових і швондерів у післябулгаківський період, 
а також можливості сучасних зображувальних засобів мистецтва 
кіно збагатили точними мазками відповідних відтінків і сам 
фільм.

Отже, Інтернет може поліпшити, доповнити, полегшити та 
вдосконалити навчання, побут і дозвілля, але він не в змозі замі
нити ні реального спілкування, ні інших витворів людської куль
тури, кожен з яких є унікальним.
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2. У сучасному світі з кожним днем люди все більше часу при
діляють Інтернету. Декому здається, що він витісняє мистецтво, 
традиційні джерела інформації. Але це не так. Я вважаю, що Ін
тернет як чудове досягнення науково-технічного прогресу, без
умовно, розвиватиметься й надалі, хоча ніколи не замінить ні те
лебачення, ні книжок, ні тим більше театру й музеїв.^

По-перше, Інтернет — порівняно нове відкриття. Його плюси й 
мінуси відразу важко адекватно оцінити. Завжди знаходяться ті, 
хто до новинок ставиться з настороженістю, недовірою, як і ті, 
хто перебільшує їх значення.

Яскравим прикладом з історії, що підтверджує цей доказ, може 
бути реакція загалу на винахід друкарської машинки. Ви навіть 
не можете уявити, скільки протестів виникло проти друкування 
тексту вручну! Уважалося, що надрукований текст, написаний 
без вкладання частинки своєї душі, не містить ніяких емоцій. 
А зараз нікому й на думку не спаде критикувати надрукований 
текст.

По-друге, Інтернет відрізняється метою свого призначення від 
театру, книжки, кіно, телебачення. Уплив мистецтва чи засобів 
масової інформації на розум і серце абсолютно різний. Так, зовсім 
інакше сприймаються навіть кіно- й телефільми, художні твори 
та їх екранізація, режисерське й акторське втілення драматич
них творів. Наприклад, вистава Львівського театру імені Леся 
Курбаса «Лісова пісня» Лесі Українки, де ролі Мавки й Килини 
виконувала та сама актриса, змусила кожного глядача по-новому 
заглянути у власну душу, оцінити, чого в ній більше — світла й 
любові чи байдужої буденної сірості. І в аурі глядацької зали яв
но було те Лесине, «що не вмирає», стократ посилене співпере
живанням, співвідчуттям людей, уражених силою краси.

Отже, Інтернет ніколи не замінить телебачення, книжки, теат
ру. Коли ми звикнемо до нового джерела інформації, суперечки 
про його роль притихнуть; своєрідність його можливостей допов
нить палітру засобів, за допомогою яких людина осягає світ.
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Прочитайте текст.

Закінчити школу й університет, знайти хорошу роботу — це 
добре. Здавалося б, що ще треба успішній людині. Але справж
нього успіху досягає той, хто ні на мить не зупиняється, для 
кого кожний фініш стає стартом для нових звершень.

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
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1. На мою думку, у розвитку власних здібностей і вихованні в 
собі Людини кожен має покладатися насамперед на себе. Творен
ня самого себе є справжньою працею, важкою, але необхідною.

По-перше, для цього потрібне критичне, але й оптимістичне 
вивчення своїх нахилів і здібностей (самопізнання), визначення 
мети й концентрація вольових зусиль на її досягненні, віра у влас
ні сили та перевірка їх дією.

Яскравим свідченням успішного подолання цих непростих 
етапів можуть бути спортивні досягнення буковинця Іллі Пас- 
карюка, який, ще семирічним утративши кисть, зумів залиши
тися в спорті, у 15 років став дворазовим призером юнацького 
чемпіонату України із самбо, а через рік — переможцем конкур
су «Чудо-люди».

По-друге, складність процесу самовиховання полягає в тому, що 
результат цієї роботи помітний не відразу, а переборювати себе 
(власну лінь, нехіть, боягузтво) доводиться щодня. Чудовий ху
дожній образ такої роботи над собою створений російським пи
сьменником Миколою Заболоцьким у вірші «Не дозволяй душі 
лінитись». Поет розглядає працю як обов’язок кожного перед са
мим собою, закликає розбудити душу, не дозволяти їй «спати в 
постелі при світлі ранкової зорі», а змусити працювати, щоб 
«навчитися жити по-людськи».

Отже, щоб розвинути в собі дані природою здібності, стати лю
диною з великої літери, потрібно пізнати власні можливості та ві
рити в них, а головне — невтомно працювати над собою.
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2. Я вважаю, що найважче в житті — стати людиною, яку всі бу
дуть поважати, котра зможе успішно самореалізуватися. Для 
цього необхідні щоденні зусилля, уміння працювати над собою.

По-перше, потрібно зрозуміти, що в собі ти маєш розвинути й 
чого позбавитися, а для цього потрібно ясно уявляти мету жит
тя, засоби, якими цієї мети можна досягнути.

Прикладом самонавчання та самовиховання для мене є такі ти
тани українського духу, як Іван Франко та Василь Стус. У них я 
вчуся відповідальності, працелюбства й вимогливості до себе. 
Потужною спонукою до дії є Франкові твори «На суді» та «Пісня 
і праця», де поет учить боротися «не зброєю, не силою огню залі
за і війни, а правдою, і працею, й наукою».

По-друге, треба в сучасних умовах навчитися володіти часом, 
перебороти власну лінь. Для мене це найскладніше. Коли щось не 
виходить, я згадую приклад народної вчительки Галини Стефа- 
нівни Сазоненко, у якої мав щастя вчитися. Вона вражає своєю 
працездатністю та щедрістю, з якою ділиться своїми секретами. 
Ось один із них: вона визнає тільки активний відпочинок, тобто 
зміну видів діяльності. До речі, така позиція гартує волю, напо
легливість і цілеспрямованість.

Крім того, для того, щоб наше активне життя тривало довго, 
потрібний здоровий спосіб життя. Маємо гартувати не лише дух, 
а й тіло. Поєднання здорового тіла й здорового духу, проголошу
ване ще в Стародавній Греції, є необхідною умовою успіху.

Отже, щоб пізнати себе та «своїм життя до себе дорівнятись», 
треба бути вимогливим до себе, обрати гідну мету й зразки для 
наслідування, невтомно працювати, гартуючи фізичні, розумові 
та духовні сили.
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Власні висловлення

Прочитайте текст.

Бумеранг — кидальна зброя давніх австралійців, особливість 
якої полягає в тому, що вона повертається до того, хто її кинув. 
Побутує думка, що й слово здатне, як бумеранг, повертатися 
до того, хто його вимовив. Невже це так?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
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1. Я вважаю, що слово — це невидима для ока блискавична 
зброя, дуже подібна до бумеранга, бойового й мисливського зна
ряддя австралійських аборигенів. Але й відмінна: вона набагато 
потужніша, її породжує й запускає в дію кожен із нас і, улучивши 
в когось чи ні, вона повертається назад, описуючи власну траєк
торію.

З одного боку, для вияву сили слова-зброї майже не існує часових 
або якихось інших меж, у ньому надія на захист, але й побоюван
ня за те, хто й коли ним скористається. Та й саме спілкування на
гадує гру із зарядженою зброєю, яка невідомо коли й куди вистре
лить. Яскравим художнім підтвердженням сказаного є поезія 
Лесі Українки «Слово, чому ти не твердая криця?». Лірична ге
роїня твору вважає, що слово-зброя «в руках невідомих братів» 
може стати поштовхом до позитивних змін у суспільстві й захис
том від тиранії. А в мініатюрі російського поета Федора Тютчева 
вчувається тривога, коли він пише про неможливість передбачи
ти, «як слово наше відгукнеться».

З іншого боку, добре відомо, що правдиве, добре слово сіє злагоду 
й любов на землі; зле й брехливе породжує ненависть, зневіру, ли
цемірство й цинізм — зло, що його можна порівняти хіба що зі 
зброєю масового знищення. Приклади маніпулятивного впливу 
слова, на жаль, у наш час знайти неважко. Передвиборчі кампанії 
політичних партій, секти, лжепророки й організатори бозна-яких 
тренінгів і пустопорожніх семінарів намагаються обплутати лю
дей павутиною облуди, прагнучи наживитися або загарбати чу
же. Яскравий приклад — анексія Криму, яку російська пропаган
да чомусь називає визволенням, або неоголошена війна, яку 
сором’язливо називають АТО.

Отже, ми маємо пам’ятати, що слово — це зброя. Воно, як кли
нок, шабля, меч, гармата, бумеранг, напалм, може вбити, а може й 
дезорієнтувати, зомбувати людей. Щоб цього не сталося, маємо 
плекати його в любові, очищати від брехні.
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2. На мою думку, порівняння слова зі зброєю австралійців є ці
кавим. Це своєрідна зброя, здатна нести і добро, і зло. Вона, маю
чи величезну силу, і вражає, і так само, як бумеранг, повертаєть
ся до того, хто його кинув, з у стократ збільшеною позитивною 
або негативною енергією.

Наведу аргументи, що підтверджують слушність цієї думки. 
Деякі слова здатні на чудеса. Вони надихають людину, розраджу
ють у скрутній ситуації, спонукають на сміливі вчинки й повер
таються, зрештою, добром.

В українській літературі є чимало прикладів такого позитивно
го впливу слова. Згадаймо хоча б епізод з автобіографічної кіно
повісті Олександра Довженка «Зачарована Десна», коли коляд
ники виспівують долю маленькому Сашкові. Якщо до хлопчика 
змалечку зверталися як до героя-козака, який нізащо не кине 
свого коня, як до вірного побратима, — зрозуміло, що він просто 
не міг не вирости доброю, щирою й сильною людиною. Посіяні в 
душу добрі слова надихнули його на творчість, яка збагатила й 
наш народ.

Ось ще один доказ на користь висловленої тези: необачне слово 
може мати непередбачувані наслідки й здатне сильно вразити 
людину, закарбуватися в неї в душі назавжди. Щоб підтвердити 
цей аргумент, наведу приклад із буденного життя. Досить часто 
можна побачити картину, коли батьки залякують дитину: «Бу
деш поводитися погано — віддам міліціонеру!» Усі розуміють не
серйозність цих слів. Усі, крім малюка. Страх бути покинутим, 
недовіра до світу вже оселилися в нього в душі. Минуть роки — 
і батьки будуть бігати від психолога до психолога зі своєю вже 
чималою дитиною, якій складно адаптуватися в соціумі.

Отже, силу слова важко переоцінити: воно може стати як дже
релом натхнення, так і зброєю зла. Тому маємо відповідально 
ставитися до кожного слова, розвивати культуру спілкування.
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Прочитайте текст.

Не секрет, що в суспільстві поважають людей, які мають свою 
думку, адже вони послідовні й передбачувані, у них не буває сім 
п’ятниць на тиждень. Проте іноді обставини складаються 
таку що комусь доводиться змінювати свої переконання. Чи є 
це ознакою слабкості?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
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1. Багато хто вважає, що людина, яка змінює свої погляди, 
є слабкою й зрадливою. На мою думку, це не так. Не завжди змі
на переконань є ознакою слабкості людини.

По-перше, кожна, навіть найсильніша людина може помиляти
ся, і мудрість її полягає саме в тому, що вона вміє визнавати свої 
помилки хоча б перед собою.

Кожен з нас знає, як непросто буває усвідомити навіть незначні 
власні промахи. Це не під силу слабкому. А ще важче визнати сві
тоглядні зміни. Буває, що навіть сильні не витримують. Прикла
дом цього може бути самогубство Миколи Хвильового, яке стало 
виходом із суперечностей між життям і власними ідеалами.

По-друге, рух є закономірністю життя, зрозуміло, що перетво
рення в суспільстві відбиваються і в осягненні людиною світу.

Яскравим прикладом цього може бути творчість Івана Драча. 
У молодості поет захоплювався так званим «мирним атомом» як 
джерелом енергії майбутніх поколінь. Змінити свої переконання 
його змусила трагедія на Чорнобильській АЕС. Ліричний герой 
його «Чорнобильської мадонни» під пильним поглядом совісті 
відчуває гірке каяття.

Отже, змінювати переконання — це не завжди слабкодухість. 
Інколи мужністю є визнати свої помилки. Зміна тих чи інших 
поглядів дуже часто свідчить не про слабкість людини, а про по
шук свого місця в житті, про усвідомлення нею якихось нових іс
тин.

53



Українська мова та література

2. На мою думку, самостійна й обдумана зміна переконань ніяк 
не є ознакою слабкості.

Адже, по-перше, люди дорослішають, набираються досвіду й інак
ше сприймають дійсність.

Хочеться пригадати роман німецького письменника Еріха 
Марії Ремарка «Повернення», у якому показано осмислення уро
ків війни. Герої твору — Ернст, Фердинанд, Адольф та інші — 
ішли на війну добровільно, без страху за своє життя, щоб відсто
яти в бою честь своєї держави. Багато хто загинув у тій війні, 
а вони повернулися. Але стали іншими, і вдома замість очікува
ного визнання й шани відчули бідність і зневагу. Війна змінила 
світ, змінила всіх людей і їхні цінності. Ці герої зненавиділи 
зброю, за яку з гордістю бралися на початку війни, і владу імпе
рії, честь якої вони віддано клялися захищати.

А по-друге, кардинальна зміна поглядів справді потребу є чима
лих зусиль.

Яскравим прикладом є життя американського хіміка україн
ського походження Георгія Кістяківського. У 40-х роках двадця
того століття він працював над створенням атомної бомби, але 
потім зумів визнати свою страшну помилку, став прихильником 
пацифізму й боровся проти гонки озброєнь.

Отже, зміна переконань — це не слабкість. Якщо вона є справ
ді свідомою й виваженою, то свідчить про зміни у світі, набуття 
людиною досвіду.
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Власні висловлення

Прочитайте текст.

Світ навколо нас прекрасний. Напевно, без людини земля і далі 
крутилася б, а флора й фауна жили б своїм життям. А чи змогла б 
людина прожити без природи, без гармонії з довкіллям ?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
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На мою думку, щоб вижити, людина зобов’язана навчитися пе
ребувати в злагоді з природою.

По-перше, вона сама є часточкою природи, тобто її існування 
залежить і від навколишнього середовища, і від екології планети в 
цілому. Яскравим прикладом своєрідного художнього осмислен
ня думки про те, що можна жити в гармонії з природою й не шко
дити їй, є твір Даніеля Дефо «Робінзон Крузо». Автор описує по
бут і діяльність людини, яка випадково потрапила на безлюдний 
острів. Здавалося б, вижити немає шансів, проте головний герой 
пристосувався до свого нового середовища й, використавши 
можливості довкілля та здобутки цивілізації, зумів забезпечити 
для себе порівняно високий рівень життя.

По-друге, розробляючи щоразу нові й нові технології, людина ли
ше ціною власних помилок, а іноді навіть глобальних катастроф, 
навчається передбачати наслідки впровадження власних винахо
дів, тобто поступово розуміє необхідність розвитку екологічної 
свідомості.

Прикладів цього є чимало й у сучасному житті, і в історії. 
Ідеться насамперед про те, що життя можливе без деяких винахо
дів, що їх можна використовувати на благо природи, що впрова
джувати їх варто лише тоді, коли створено необхідну систему за
хисту від згубного впливу їх на довкілля. Так, російський учений 
Ігор Курчатов, один із розробників атомної бомби, усвідомивши 
наслідки свого винаходу, став боротися за використання атомної 
енергії для мирних цілей. Але мені не відомі, на жаль, випадки, 
коли вчені відмовлялися від своїх винаходів задля збереження 
довкілля.

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що приро
да може існувати без людини, а людина без природи — ні. Саме 
тому кожен, хто живе на Землі, має прагнути до гармонійного 
співіснування з довкіллям і зобов’язаний піклуватися про збере
ження багатств планети.
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Власні висловлення

Прочитайте текст.

Нині настала ера інформаційних технологій. Час минає швидко. 
Ставлення до минувшини в нашої молоді різне. У кіноповісті Олек
сандра Довженка «Україна в огні» німецький полковник Ернст фон 
Крауз дивується з того, що українці не вивчають своєї історії. 
А чи треба це робити, коли ми йдемо в майбутнє ?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
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Українська мова та література Власні висловлення

Якщо не знати минулого, 
неможливо зрозуміти істинний сенс 
сучасного й мету майбутнього.

Олександр Довженко
Минулого не зміниш і не повернеш. Але чи можна сказати, що 

воно зникає безслідно й що людям немає до нього дороги? Безпе
речно, ні. Минуле живе поряд із нами. І воно безцінне. На мою 
думку, його необхідно пам’ятати саме заради майбутнього.

По-перше, історія, яка б вона не була, визначна чи дуже при
кра, — це найцінніша книга людини, з неї можна постійно черпати 
мудрість, необхідну для побудови гідного прийдешнього.

Переконливим прикладом є історичний роман Пантелеймона 
Куліша «Чорна рада». Письменник змальовує давні події — пері
од Руїни, обрання гетьмана 1663 року. Позитивні герої, серед 
яких Яким Сомко, Кирило Тур, полковник Шрам, прагнули 
об’єднати розколену країну. їм протистоять ті, що, як Іван Брю- 
ховецький, дбали насамперед про власні інтереси й були готові 
на все задля отримання влади. Цей трагічний період історії Пан
телеймон Куліш обирає, щоб показати, що роздрібненість і між
усобиці знищують державу зсередини й державотворцям понад 
усе потрібна єдність.

По-друге, міцним підмурівком для побудови майбутнього є знан
ня ментальності народу, його традицій, історії, споконвічних 
прагнень.

За прикладами далеко не треба ходити. їх сила-силенна. Але чи 
не найпереконливішим з них є багатостраждальна історія україн
ської державності. Чимало чужинців-загарбників віддавна нама
галися знищити будь-який прояв національної свідомості. Та 
ідея державності жила серед справжніх патріотів. Упродовж сто
літь вона не раз виявляла себе по-різному: і в мудрості князя 
Ярослава, і в конституції Пилипа Орлика, і в Акті Злуки, і в мрі
ях тих, кого, як В’ячеслава Чорновола та Василя Стуса, засилали 
в табори. Такі вияви народного духу разом з іншими чинниками 
створили підґрунтя для побудови незалежної України.

Отже, якщо ти хочеш мати яскраве майбутнє, то необхідно не за
бувати свого минулого, пізнавати традиції роду й ментальність на
роду та, засвоївши уроки історії, утілювати здобутий досвід у життя.

Прочитайте 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.
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Українська мова та література

1. Мені важко сказати, якими методами треба боротися за ут
вердження добра у світі. І серце, і розум підказують, що ефектив
нішим є незастосування примусу, адже агресія не зупиняє ворога, 
а лише продовжує розвивати конфлікт. Але надто часто буває, що 
в цій битві добрі сили протистоять озброєному злу, яке мирним 
шляхом, як мені здається, перемогти неможливо.

З одного боку, не можна боротися проти зла, застосовуючи на
сильницькі методи. У такому разі наша зброя є тим, що м ий на
магаємося знищити, і ми породжуватимемо саме те, що ненави
димо. Такі нелогічні дії призводять до побутових сварок і воєнних 
конфліктів.

Яскравим прикладом із літератури може бути образ народного 
бунтаря Чіпки в соціально-психологічному романі Панаса Мир
ного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Хлопець, якого цькува
ли в дитинстві однолітки, а пізніше кривдили пани, ображений 
на цю несправедливість, стає на розбійницьку дорогу. Його кри
вава боротьба за «правду» призвела до неминучих катастрофіч
них наслідків: до втрати близьких людей і спустошення власної 
душі.

З іншого боку, інколи трапляються такі випадки, що неможли
во протистояти злу лише добрими намірами. У такому разі, особ
ливо коли йдеться про безпеку, захист і збереження життя лю
дей, застосування насильства може бути виправдане як метод 
запобігти фатальним наслідкам (звісно, якщо відсутні альтерна
тивні варіанти).

Чи не найвідоміший приклад з історії — збройна відсіч фашиз
му в Другій світовій війні: безглуздям є сподіватися, що можна 
зупинити агресора, діючи ненасильницькими методами.

З наведених аргументів випливає висновок, що в боротьбі зі 
злом необхідно уникати насильства як чинника руйнівного, дія
ти розумно, знаходити мирні шляхи вирішення проблеми. На
сильство роздмухує вогонь агресії, тому застосовувати його по
трібно лише в крайньому разі.
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Власні висловлення

2. Усі ми ще з дитинства знаємо, що добро завжди перемагає 
зло. Проте в казках і мультфільмах, на яких виховується кожне 
нове покоління, перемога добра пов’язана з певним насильством 
(злого персонажа б’ють або знищують), тому й не дивно, коли ді
ти вирішують конфлікт силою. Однак, на мою думку, добро має 
здобувати перемогу справедливістю, мудрістю та гуманністю, 
адже коли добро показує кулаки, то воно перестає бути добром.

Сьогодні, на жаль, багато хто переконаний, що добро повинне 
бути з кулаками. Особливо цим спекулюють люди, наділені вла
дою. Вони розпалюють воєнні конфлікти, прикриваючись ідеєю 
добра, утручаються в справи інших країн. Так уже багато років 
триває конфлікт на Близькому Сході, зокрема й у країні, де наро
дився Ісус, який власним життям і смертю довів, як треба люби
ти ближнього. Це лише вкотре доводить, що боротьба добра і зла 
триває.

Любити ворогів своїх і відповідати добром на зло, звичайно, 
важко, але можливо. Приклади з літератури теж доводять, що 
добро здатне подолати лихий світ. Яскравою ілюстрацією цього 
може бути повість Михайла Коцюбинського «Тіні забутих пред
ків». Марічка пригощає Іванка цукеркою, незважаючи на кон
флікт між ними та дуже напружені стосунки між родинами дітей. 
Після цього хлопчик задумався, вибачився за скоєне, і, зрештою, 
між ними зав’язалася дружба, а згодом і любов.

Отже, добро має виграти вічний поєдинок із злом мирним 
шляхом і переконанням, аби нарешті дійти згоди та змінити цей 
світ на краще. Якщо ж відповідати злом на зло, то це буде 
поштовхом до людської трагедії.
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Українська мова та література

Прочитайте текст.

Професії бувають престижними й не дуже. Не дивно, що бать
ки часто намагаються переконати свою дитину йти навчатися 
на конкретний факультет університету, хоч їхня дитина того не 
хоче. Усе ж таки майбутній фах потрібно вибирати за прес
тижністю чи за покликанням?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
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Власні висловлення

1. На мою думку, професію потрібно обирати винятково за 
покликанням.

Насамперед тому, що в майбутньому ви муситимете щодня хо
дити на роботу й виконувати свої обов’язки. І  якщо до вибраної з 
міркувань престижу або заробітку справи не лежить душа й ва
ша діяльність не викликає у вас позитивних емоцій, то життя пе
ретвориться на суцільну муку. Крім того, працюючи не за покли
канням, ви ніколи не зможете досягнути в певній справі вершин, 
тимчасом як присвятивши себе «сродній» праці, здобудете й висо
ку кваліфікацію, й успіх, і гідну платню і, найголовніше, відчу
ватимете насолоду, душевну рівновагу та щастя.

На підтвердження аргументів наведу приклад із поки що неве
ликого власного досвіду. З п’яти років мене батьки віддали на 
танці. Хоча в мене нібито все добре виходило, однак досить 
швидко танці так набридли, що відвідувати заняття стало нестерп
ним. А от коли я стала займатися вітрильними перегонами, то 
зрозуміла, що ніколи не відмовлюся від цих тренувань, на які що
разу чекаю з нетерпінням. До того ж на сьогодні я вже маю сер
йозні спортивні досягнення, навіть брала участь у світовому чем
піонаті.

До сказаного варто додати ще один найвагоміший доказ. Якщо 
людина зраджує все те, що було в ній найкращого, нищить у собі 
Божий дар, то вона стає руйнівником.

Яскраве образне втілення цієї думки знаходимо в повісті Ми
коли Гоголя «Портрет». Художник Чартков, її герой, зрозумів
ши, що назавжди втратив свій неабиякий малярський хист, став 
купувати найкращі полотна інших митців і нищити їх.

Отже, аби не тільки з користю, а й з гідністю прожити життя й 
почуватися щасливим, аби не стати руйнівником і не заздрити 
чужому успіхові, треба обирати майбутню справу, до якої маєш 
хист, і не лінуватися розвивати свій талант.
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Українська мова та література

2. В одинадцятому класі проблема вибору фаху стає однією з 
найголовніших, адже від цього залежить майбутнє кожної моло
дої людини. А визначатися треба, бо професія вимагає спеціаль
них знань. Хочеться, щоб і п’ять років навчання в університеті, 
і робота приносили задоволення, давали відчуття самореалізації.

Про «сродну» працю писав ще геніальний український філо
соф Григорій Сковорода. Його думка з цього приводу була од
нозначною: людина має трудитися за покликанням. Я думаю, 
він мав рацію.

Марне, безрадісне життя в того, хто байдужий до своєї праці, 
не може в ній самореалізуватися.

Згадайте Грегора Замзу, героя повісті Франца Кафки «Пере
втілення». Працюючи комівояжером, він отримував стабільний 
дохід і забезпечував родину. Але чи був він щасливим? Лише пе
ретворившись на комаху, Грегор усвідомив усю марність свого 
життя — та нічого вже не міг повернути. Безліч людей десятки 
років залишаються сліпими, живуть на автопілоті, ненавидять 
свою роботу.

Натомість той, хто обирає фах за покликанням, може не лише на
солоджуватися процесом праці, а й досягти справжнього успіху. Ад
же натхнення — це потужні крила. Так, ми б навряд чи знали ліка
ря Антона Павловича, а п’єси Чехова — «Чайка», «Вишневий сад» і 
«Три сестри» — стали окрасою російської драматургії, його «Капі
танку» та десятки дотепних оповідань неможливо не любити.

Отже, фах треба обирати за покликанням, бо престижність 
будь-якої праці визначає майстерність і наснаженість людини, 
що її виконує.
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Власні висловлення

Прочитайте текст.

Повноцінне життя, напевно, неможливе без спілкування. Люди
на — істота соціальна: по-справжньому вона не може жити ізо
льовано від суспільства. Щоб бути людиною з великої літери, 
треба відповідати за свої помисли та вчинки. Чи не так?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
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1. Я вважаю, що ми відповідальні за все в нашому житті. І жо
ден добрий чи поганий учинок так просто, без наслідків, не обій
деться.

Аргументом на користь цієї думки може бути те, що зло завжди 
карається. Наприклад, американський гангстер італійського по
ходження Аль Капоне був контрабандистом і вбивцею. Хоча ці 
злочини суд ніяк не міг довести, його, урешті-решт, ув’язнили за 
банальну несплату податків.

Є ще один доказ на підтвердження цієї тези: якщо людина на
віть не буде покарана законом, Богом чи іншими людьми, то її му
читимуть докори сумління. Яскравим прикладом цього може бу
ти Ганна — героїня поеми Тараса Шевченка «Наймичка». 
Караючись увесь вік у чужій хаті, жінка-покритка спокутувала 
свій гріх, не давши синові Марку вирости безбатченком.

Отже, що б ми не робили і як би це не висвітлювали, ми несемо 
повну відповідальність за кожен наш учинок перед Богом і людь
ми, перед законом і нашою совістю.

Методичний коментар. Як відомо, власне висловлення обсягом до 
100 слів не перевіряють, за таку роботу виставляють 0 балів. Звичайно ж, 
треба орієнтуватися на 200-250 слів у своїй роботі (орієнтовно •— одна 
сторінка формату А-4). Проте власне висловлення може бути лаконічним 
(140-170 слів), у такому разі думки мають бути сформульовані чітко й 
концентровано. Прикладом може бути наведений вище текст.
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Власні висловлення

2. Я вважаю, що абсолютно кожна людина має відповідати не 
лише за слова, а й за власні вчинки, інакше кажучи, за все у своє
му житті.

По-перше, ми тісно пов’язані взаємною відповідальністю з ти
ми, хто народив і виховав нас, і з нашими дітьми. Прикладом то
го, наскільки пекучий батьківський біль і сором за сина, наскіль
ки нестерпне почуття провини за його виховання, є вчинок 
Тараса Бульби, героя однойменної повісті Миколи Гоголя. Ста
рий козак убиває сина Андрія за те, що той став зрадником.

По-друге, підґрунтям, на якому розвивається, зростає почуття 
відповідальності, є такі риси, як принциповість, старанність, 
пунктуальність, порядність, уміння порозумітися з людьми й до
помагати їм. Тому, хто звик запізнюватися, порушувати свої обі
цянки, легковажно ставитися до обов’язків, доведеться чимало 
працювати над собою, щоб навчитися бути відповідальним. 
Прикладів, які підтверджують слушність цієї думки, дуже багато 
в сучасному житті. Легковажність однієї людини може звести на
нівець роботу багатьох (саме так сталося в нашому класі, коли 
один з учасників презентації колективного проекту забув удома 
всі потрібні відеоматеріали). Із байдужості й легковажності може 
вирости безвідповідальність, а з неї згодом і якась велика біда 
(наприклад, Чорнобиль). По-справжньому ж відповідальна лю
дина ладна навіть власним життям довести відданість своєму 
обов’язку. Так, Януш Корчак, відомий польський лікар і педагог, 
разом із своїми вихованцями ступив до газової камери в Треблін- 
ці, хоча мав шанс урятуватися.

Отже, ми мусимо навчитися брати на себе відповідальність за 
все, що сталося в нашому житті. її основи закладаються в родині, 
міцніють у шкільному колективі. Вони пов’язані із самовихован
ням особистості, зокрема розвитком пунктуальності, чесності й 
обов’язковості.
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Прочитайте текст.

Слово «людина» інколи пишуть з великої літери. Це буває тоді, 
коли в нього вкладений особливий зміст, вагомий для суспіль
ства, — певна соціальна оцінка життя особистості. Кого ж на
зивають людиною з великої літериу — популярних і видатних 
людей чи тих, хто має якісь певні людські якості?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
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Власні висловлення

1. На мою думку, людину роблять Людиною її шляхетні мо
ральні якості й добре серце.

По-перше, це здатність розуміти інших людей, співчувати їм. 
Це є основою краси людських стосунків, першим кроком до взаємо
поваги. Без цих рис людина перестав навчатися чогось нового, по
ступово деградує.

Яскравим прикладом художнього втілення думки про життя 
для блага людей є головний герой твору Івана Франка «Пере
хресні стежки» адвокат Євген Рафалович, який із розумінням 
ставився до простого люду, перешкоджав суддям чинити кривду, 
обстоювати інтереси багатіїв. За це його й поважав народ, бо Ра
фалович із розумінням ставився до його проблем і, навіть не ви
магаючи грошей, прагнув їх справедливо вирішити.

По-друге, це здатність любити всім серцем. Недарма кажуть, 
що любов — велика сила. Прикладом цього може бути твір Лесі 
Українки «Лісова пісня». Лукаш, незважаючи на заборони мате
рі, зустрічається з Мавкою, лісовою красунею. їхнє кохання пе
режило багато незгод, але все ж таки наприкінці твору після за
буття спалахує знову й рятує душу Л у каша від темряви.

Ці якості ідеально поєднуються в такій значній історичній особі, 
як митрополит Йосип Сліпий. Ще змалечку батьки привчили йо
го любити людей незалежно від їхніх расових, релігійних або соціа
льних належностей, бо люди — Божі творіння, і тільки Він має пра
во судити. Навіть у вигнанні священик продовжував допомагати 
людям, його молитви приходили слухати тисячі людей.

Зі сказаного можна зробити висновок, що людиною з великої 
літери ми називаємо того, хто має шляхетну душу, здатний до 
безкорисливого служіння людям, хто має добре серце й щедро ді
литься своєю любов’ю.
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2. Я вважаю, що визначальними рисами справжньої людини є 
індивідуальність і духовність. Ти можеш просто існувати, ба
нально проживати день за днем, ходити на роботу, виконувати 
свої обов’язки, їсти, спати. Але тоді ти не людина, а істота. Жит
тя людини сповнене сенсу.

По-перше, людина здатна до усвідомлення свого буття, мислен
ня й аналізу, здатна самовдосконалюватися. Наприклад, Мераб 
Мамардашвілі — відомий мислитель двадцятого сторіччя — пи
сав, що ми є тією мірою, у якій ми самостворюємося, тобто наше 
життя залежить тільки від нас самих і ні від кого більше. Ми са
мі є творцями нашого майбутнього. Саме тому в найкращих шко
лах сучасності величезну увагу приділяють самовихованню.

По-друге, кожен із нас має свій унікальний внутрішній світ. Роз
виток Ното заріепз пов’язаний із виникненням (ще задовго до на
шої ери) релігійних вірувань і різних видів мистецтва, які прямо 
свідчать про притаманну нам духовність. Через мистецтво, що є 
важливою складовою культури, людство пізнає власну унікаль
ність. Прикладом цього може бути те, що проблема духовності 
людини, її моральної досконалості в різних ракурсах відображе
на й у багатьох творах образотворчого мистецтва, і в художній лі
тературі. Так, у поезії Тараса Шевченка «Минають дні» справ
жнє життя поет уявляє саме як духовне буття, де основною є 
потреба «жити, серцем жити і людей любити».

Таким чином, суттєвою особливістю людини є не належність 
до певного біологічного виду, а унікальність і неповторність її 
внутрішнього світу. Людина з великої літери здатна до самоусві
домлення й життєтворчості, вона творить культуру, прагне осяг
нути красу та добро й вимірювати власне буття в системі їхніх 
координат.
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3. На мою думку, людину роблять Людиною її шляхетні мо
ральні якості. Звичайно, є велика спокуса перерахувати їх, але 
краще назвати ті найважливіші, котрі є основою людяності.

По-перше, це здатність бачити й розуміти інших людей. Дуже 
часто, навіть уперше побачивши людину, уже можна відчути, яка 
вона: добра чи зла, замкнута в собі чи відкрита, з повагою ста
виться до інших чи ні.

Яскравий приклад — образи повісті Григорія Квітки-Основ’янен
ка «Маруся», зокрема її головна героїня, яку всі любили за добре 
серце, душевну щедрість та інші чесноти, прикрашені щирою скром
ністю.

По-друге, людина має бути гармонійною. Негармонійна людина 
ніби пекло має в душі: вона недосконала, егоїстична або закомплек
сована, невлаштована, сама не почувається щасливою і, відповід
но, нікому радості не дасть. Людина ж гармонійна, мирна, добро
зичлива, спокійна, мудра, а найважливіше добра, як промінчик 
сонця, несе тепло й освітлює всіх навколо себе. Зрозуміло, що ніх
то таким не народжується. Щоб наповнити любов’ю серце дити
ни, любов батьків має бути розумною, вимогливою, суворою 
(тобто гармонійною!). Інакше результат може бути прямо проти
лежним.

Прикладом цього може бути, на превеликий жаль, моя сестра. 
Вона росла без батька, її виховувала мати й розпестила так, що у 
свої шістнадцять років дівчина переконана, що світ крутиться 
тільки навколо неї, усі їй щось винні, а вона — нікому й нічого. 
Егоїстична й безвідповідальна, дівчина постійно роздратована, 
завжди чимось невдоволена.

Отже, щоб стати людиною з великої літери, треба виховувати в 
собі вміння любити людей, спрямувати свої вчинки на добро.
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4. Я переконана, що людина з великої літери передовсім добра, 
із сильною волею, справедлива, чесна перед собою та іншими, 
є творцем власної долі.

Бути добрим набагато важче, ніж бути злим, це вимагає постій
ної роботи над собою; чесність дає впевненість і внутрішню силу. 
Людина вимагає від себе ще більше, ніж від інших; її дії не мають 
розходитися зі словами; сила волі допомагає не схилятися, стояти 
на своєму, бо, як відомо, на долю найкращих випадають великі ви
пробування — блискавка завжди цілить у найвище дерево.

За приклад можна взяти життя одного з найвидатніших укра
їнських поетів — Василя Стуса. «Людина — перш за все добро
дій», — писав він своєму синові Дмитрику з далекої Колими. Ва
силь Стус був таким добродієм, який «жив, любив і не набрався 
скверни, ненависті, прокльону, каяття». Він не зрадив своїх висо
ких ідеалів, не скорився системі, а піднявся над нею, викрив її 
безсилля, неспроможність, навіть маючи всі козирі перемогти 
сильну духом і вільну особистість.

Де б не опинилася така людина, у неї в серці не згасає любов до 
рідної землі, її духовності й традицій, не вичерпується сила й 
наснага, не гине під тиском обставин прагнення діяти.

Івана Додоку — героя фільму Михайла Іллєнка «Той, хто про
йшов крізь вогонь» — сміливо можемо назвати людиною з вели
кої літери, бо, забувши біль, поразки, утому й утрати, він зумів 
почати життя спочатку на чужій землі, принісши туди й часточ
ку своєї Вітчизни.

Отже, людина з великої літери — стійка, чесна, з добрим і щед
рим серцем, вона не боїться випробувань, має потужну духовну 
силу. Здатна власним життям підтвердити вірність найвищим 
ідеалам, вона творить власну долю і світить зорею іншим.
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Власні висловлення

Прочитайте текст.

Романтики стверджують: кохання є і воно вічне. Проте є люди, 
які вважають, що кохання (або закоханість) триває недовго... 
Десь кілька тижнів чи місяців, доки не завершиться букетно-цу- 
керковий період. Виходить, оспіване в українській і зарубіжній 
літературах прекрасне почуття не вічне?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
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1. Я вважаю, що кохання як бурхливе й пристрасне почуття на
справді існує лише протягом деякого періоду.

По-перше, кохання пов’язане з виробленням певних гормонів. 
У присутності людини, якій симпатизуєш, починає синтезувати
ся дофамін-гормон, що викликає, зрештою, і почуття взаємної за
коханості. Але згодом робота мозку нормалізується й поверта
ється до звичного ритму. Тоді гормони припиняють стимулювати 
емоційну залежність партнерів одне від одного. Яскравим при
кладом художнього втілення цієї теорії є роман Фредеріка Бег- 
бедера «Кохання живе три роки». Журналіст Марк Марроньє, го
ловний герой роману, упевнений, що кохання існує три роки та 
поділяється на три стадії: пристрасть, ніжні товариські стосунки 
й охолодження почуттів. Принаймні його власний досвід цілком 
укладався в цю схему.

По-друге, романтично піднесені почуття може зіпсувати й по
бутова безпорадність закоханих. Крім того, кожні п ’ять-сім ро
ків людина змінюється, причому по-різному, чоловік і жінка не 
встигають одне за одним. Прикладом цього є багато молодих сі
мей, які розривають свої стосунки. Перед розлученням моя сес
тра часто сварилася з чоловіком через його ревнощі, неохайність, 
невдалі жарти. Навряд чи вона розуміла тоді, що не побутові 
дрібниці, які слугували тільки каталізаторами конфлікту, на
справді були причиною невдалих взаємин, а втрата відчуття 
близькості: у молодят майже не залишилося спільних справ, 
а нові друзі з’являлися в кожного окремо.

Отже, кохання — це хімічний процес, який відбувається в орга
нізмі протягом певного часу, а далі закохані просто звикають бу
ти разом. І якщо люди здатні поважати одне одного, їхнє спільне 
життя буде успішним. А якщо закохані не можуть переступити 
через дрібниці типу «вона/він каву не так сьорбає», може стати
ся так, що кава виявиться куди міцнішою за їхні почуття.
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2. Я вважаю, що пік кохання — це майже завжди початок: той 
приємний період, коли людина все більше відкриває того, хто її 
притягує. Саме цей час є чи не найважливішим у стосунках. Але 
це зовсім не означає, що любов не може бути вічною.

З одного боку, найбільше почуттів кохані відчувають мить. 
«Далі вже буде буденщина». Доречним є приклад з новели Воло
димира Винниченка «Момент». Панночка Муся вирішила розі
рвати будь-які стосунки з революціонером, бо знала, що їм уже 
ніколи не буде так гарно, як тоді, коли вони з ризиком перетина
ли кордон.

З іншого боку, справжні почуття не мають терміну придат
ності. Це підтверджують чарівні пари, які протягом усього 
життя допомагають одне одному почуватися краще, розвивати
ся, досягати успіху. Відомий приклад з історії — видатні хіміки 
П’єр і Марія Кюрі. Це історія щирого та безмежного кохання й 
співпраці, яка подарувала вченим багато премій і всесвітнє ви
знання. Мені здається, що без почуттів їхній успіх би не був та
ким уражаючим.

Отже, кохання може тривати від однієї секунди до цілої вічнос
ті, але в будь-яких стосунках є кульмінація, яку неможливо по
вторити.
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Прочитайте текст.

Звичайно ж, набагато легше досягати своєї мети, коли не зва
жаєш на те, порушуєш моральні принципи й норми, усталені в на
шому суспільстві впродовж віків, чи чітко Ьс дотримуєшся. Особ
ливо велика спокуса переступити межі людяності в тих випадках, 
коли впевнений, що ніхто про це не дізнається. Чи справді закони 
моралі є найкращими життєвими орієнтирами?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
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1. Я вважаю, що моральність, яка передбачає не тільки знання, 
а й дотримання правил співжиття, властивих певній людській 
спільноті, — це наш найліпший життєвий наставник, що підказує 
совісті в потрібні моменти, як треба чинити.

На доведення цієї думки є чимало доказів. Якщо людина не керу
ється законами моралі в повсякденному житті або згадує про них 
час від часу про людське око, вона поступово деградує, утрачає 
найкращі риси. Яскравий приклад — персонажі повісті Івана Не- 
чуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Погляньмо хоча б на старого 
Кайдаша, який живе, нібито шануючи Божі заповіді. Справді, бо- 
гобоязний Омелько поститься щоп’ятниці, але не може відмови
тися від пияцтва. Зрозуміло, що йому давно вже байдужі громад
ські та родинні інтереси й навіть власні діти не поважають його.

Як не дивно, найяскравіше риси людини виявляються в нібито 
протилежних обставинах: коли вона на видноті в усіх і коли зали
шається наодинці із собою. Поясню це на прикладі. У складних 
життєвих умовах моральна людина стає героєм, як мужня Надя 
Савченко, ім’я якої стало символом нескореності України. На неї 
нині дивиться весь світ, захоплюючись цією людиною, сповне
ною шляхетності й гідності. А мерзотник, доки його ніхто не ба
чить, намагається потайки зробити свої ниці справи: теракт біля 
військкомату, розгром штабу волонтерів, установлення заборо
нених мін на полях і дачних ділянках... А як назвати виродків, що 
наживаються на війні? Що дають хабарі й продають ворогові ін
формацію?

Отже, моральність можна вважати критерієм, за яким визнача
ють міру добра та зла в людині, вона є надійним орієнтиром у 
житті. Подвійна мораль або відсутність її нищить людяне в лю
дях, руйнує їхні взаємини.
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2. Я твердо переконаний, що саме закони моралі є дороговка
зом у нашому житті, особливо сьогодні, в епоху викликів, потря
сінь і нестабільності.

По-перше, лише та людина, яка вихована на засадах доброти, 
порядності й совісті, здатна протистояти будь-яким життєвим 
труднощам і злу. Яскравим прикладом із літератури щодо цього 
аргументу вважаю сім’ю Сірків з роману Івана Багряного «Ти
гролови». Далеко від рідної землі ця українська родина жила за 
законами національної етики, високо цінуючи християнські за
повіді своїх предків. У Сірків панував культ любові до ближньо
го. Між батьками й дітьми існувала повна гармонія у взаєминах і 
поглядах на життя. Тож ця родина й не побоялася прихистити в 
себе Григорія Многогрішного, який утік від майора Медвина — 
сталінського прислужника й диявола в людській подобі.

По-друге, високоморальних людей найбільше поважають у су
спільстві, на них рівняються, бо саме вони є честю й совістю нації. 
Ось приклад із суспільного життя. Україна вже третій десяток ро
ків розбудовує демократію, визначається з кращою моделлю сво
го розвитку, проте цей шлях дуже тернистий. Справді, останні 
кілька років нашу державу потрясають нестабільність і політична 
криза. У вирішальні моменти (під час виборчих кампаній) політи
ки звертаються за підтримкою саме до тих людей, які є совістю на
ції, — до Ліни Костенко, Мирослава Поповича, Оксани Забужко, 
Ніни Матвієнко, а ще — до визнаних світом спортсменів.

Отже, саме дотримання законів моралі дає можливість людині 
пройти життя достойно, бути стійкою до випробувань долі й ша
нованою в суспільстві. А це, погодьтеся, важливо.
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Прочитайте текст.

Напевно, кожній молодій людині знайомі батьківські слова: ось 
коли ми були молодими, то так не чинили... Часто-густо молодь не 
сприймає деяких батьківських порад і, між іншим, потім шкодує 
про це. Щоправда, не завжди. Чи потрібно дослухатися до по
рад дорослих?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
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Українська мова та література

На мою думку, діти повинні щоразу прислухатися до порад 
батьків, які мають значно більше знань і досвіду, ніж їхні чада.

По-перше, навіть молодші школярі вважають себе настільки ж 
розумними, як і батьки, тому й нехтують поради старших, що 
призводить часом до небажаних наслідків. Одним із прикладів 
може бути випадок у звичайній київській сім’ї. Мати не раз нака
зувала дітям не чіпати аптечки без потреби. Але якось, коли до
рослих не було вдома, Оленка зі старшим братом-третьокласни- 
ком вирішили скуштувати з кількох упаковок по одненькій 
різнобарвній пігулці в солодкій оболонці... й отруїлися.

По-друге, батьки намагаються застерегти дітей від небезпеки, 
на яку часто наражається молодь, тому й забороняють їм певні 
речі. Це обурює підлітків, які гостро потребують самостійності, 
але, здобувши гіркий досвід, вони розуміють, що дорослі мали ра
цію. Яскравим прикладом є ситуація з молодіжного серіалу 
«Дрейк і Джош» американського режисера Дена Снайдера. 
Дрейк, незважаючи на материну заборону, піддавшись умовлян
ням друзів, утік з дому й був затриманий поліцією. Тільки тоді 
він усвідомив свою помилку.

Отже, скільки б не було вам років, батьки завжди залишаться 
старшими й досвідченішими. Тож варто прислухатися до їхніх 
порад чи принаймні не робити навпаки, якщо вимоги дорослих 
здаються не дуже слушними або надмірними чи несуттєвими.
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Власні висловлення

Прочитайте текст.

Нині настала епоха розвитку інформаційних технологій. Глобалі
зація спричинила поширення англійської мови у світі. Серед сучасної 
молоді побутує думка: без знань англійської людина не прогресивна. 
Соціальні інтернет-мережі стирають кордони між людьми різних 
країн. А як же бути з національними традиціями, звичаями, 
якими сучасна молодь усе менше цікавиться?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
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Українська мова та література

На мою думку, надзвичайно важливо виховувати наступні по
коління в дусі наших дідів і прадідів, передавати їм традиції та 
звичаї, які впродовж століть викарбовувались українським наро
дом.

По-перше, традиції та звичаї — це найменші елементи, які 
об’єднують окремих людей в один народ, в одну націю, вони охоп
люють усі ділянки суспільного, родинного й релігійного життя. 
Наприклад, наша родина щороку, готуючись зустрічати Різдво 
Христове, створює в домі атмосферу затишку й тепла. Святвечір 
для нас особливо урочистий: ми з мамою готуємо дванадцять 
традиційних страв. Сідаючи вечеряти, молимося й поминаємо 
всіх померлих родичів і знайомих, ушановуючи весь свій рід.

По-друге, традиції та звичаї безпосередньо впливають на ду
ховну культуру народу, розвивають народну творчість, що вияв
ляється в прислів’ях, піснях, думах, приказках, казках і легендах. 
Через них український народ передає свою мудрість наступним 
поколінням. Наприклад, народна легенда про те, що від батьків, 
які не дотримуються звичаїв, народжуються діти-вовкулаки, спо
нукає нас уважніше ставитися до народного досвіду.

Отже, у скарбниці українського народу є різноманітні традиції 
та звичаї, які несуть у собі мудрість поколінь. І ми маємо навчати 
дітей усіх традицій, які передавали нам бабусі й дідусі для того, 
щоб зберегти єдність нації і її здобутки.
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Власні висловлення

Прочитайте текст.

Фрїдріх Ніціие стверджував: «Нещасною чи щасливою людину 
роблять тільки її думки, а не зовнішні обставини. Керуючи своїми 
думками, вона керуе сво'ім щастям». Чи згодні ви з думкою філо
софа?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
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Українська мова та література

Я погоджуюся з думкою про те, що людина щаслива не завдя
ки тому, що вона має, чим займається й де знаходиться. Її стан 
визначається тим, що вона про все це думає.

По-перше, жодна обставина сама по собі не є гарною чи пога
ною, усе залежить від того, як ставитися до неї. Навіть дуже за
безпечена, успішна й здорова людина буває незадоволена життям, 
а інша, не володіючи сотою частиною того, радітиме кожній хви
лині.

Яскравим прикладом такого світобачення може бути головна 
героїня твору Еріха Марії Ремарка «Три товариші». Патриція — 
смертельно хвора дівчина, яка вже не сподівається одужати, а хо
че лише прожити ще трохи. Вона насолоджується життям, пере
живши війну, не маючи статків, роботи, рідних людей. Героїня 
уособлює собою жагу до життя, щасливою її робить кохана люди
на поруч і щоденні маленькі радощі.

По-друге, певне, правду кажуть, що думки матеріальні. Учені 
дослідили, що одна лиш усмішка може покращити настрій і само
почуття, а позитивне ставлення до світу є основою щастя.

Гарним прикладом на доведення цього аргументу може бути 
таке моє спостереження. Під час благодійної акції ми, ліцеїсти, 
виступали в інтернаті для дітей з проблемами опорно-рухової 
системи. Усі діти були усміхнені й дуже раді подарункам. Мене, 
безумовно, уразило побачене: діти не зважають на умови життя, 
на власні вади, вони щодня самі створюють своє щастя.

Виходячи з наведених аргументів, можна зробити висновок, 
що щасливою людина робить себе сама, керуючи своїми думка
ми. Важливим є особисте ставлення до життя й окремих його мо
ментів. Навіть у найскрутнішому становищі людина може почу
ватися щасливою.



Власні висловлення

Прочитайте текст.

Людина прагне щастя. Хтось убачає його у  взаємному коханні, 
хтось — у  кар’єрі, комусь потрібна творчість, а декому — прини
ження інших як засіб власного звеличення. І стежок, що ведуть 
до ньогоу існує безліч — як світлих, так і темних.

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
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Українська мова та література

Я твердо переконаний, що негідно здобувати свій добробут, ра
дість і задоволення за рахунок утисків, горя або невлаштованості 
інших.

По-перше, рано чи пізно справедливість переможе й будуть по
карані ті, хто чинив зло. За приклад візьму період польського гні
ту в Україні шістнадцятого-сімнадцятого століть. Тривалий час 
пани наживалися на праці селян, але чаша терпіння народу пере
повнилася. Полякам доводилося тікати зі своїх маєтків, сподіваю
чись на порятунок хоч би власного життя.

По-друге, той, хто збагачується чи веселиться за рахунок чу
жої біди, руйнує людський первень у своїй душі й, відповідно, уже 
не може бути по-справжньому щасливим. Це можна проілюстру
вати прикладами з твору Олеся Гончара «Людина і зброя». При
гадаймо описану автором принагідно історію солдата фінської 
війни, який, повертаючись уночі додому, упав до розваленої кри
ниці. Мисливець, котрий випадково потрапив на стежку, поки
нув його напризволяще (бо поклав око на наречену солдата), 
проте коли правда з’ясувалася, дівчина відмовила негідникові. 
Натомість Степура, один із головних героїв роману, зробив усе 
можливе для порятунку свого суперника Лагутіна, чим завоював 
увагу та вдячність Мар’яни.

Отже, щастя чи добробут не можна здобувати, користуючись 
лихом інших, а той, хто застосовує такі методи, руйнує власну ду
шу, не гідний зватися людиною.
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Власні висловлення

Прочитайте текст.

У житті багатьох молодих людей настає пора, коли вони поки
дають родинне гніздо й починають самостійно будувати нову ро
дину. А є такі, які живуть з батьками до останнього дня. Що
правда, не завжди в злагоді. Який же варіант кращий?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
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Українська мова та література

Я переконана, що дорослій людині, яка вирішила одружитися, 
краще покинути батьківське гніздо й, покладаючись на власні си
ли, самостійно будувати родину. Щоб підтвердити цю тезу, наве
ду декілька аргументів.

По-перше, люди, які залишаються жити з батьками, настільки 
звикають до їхньої опіки, що вже не можуть жити самостійно. Як 
відомо, немає нічого сильнішого за материнську любов. Тому до
сить часто трапляється так, що мама не може випустити з-під 
свого крила навіть і сорокарічне чадо.

Яскравим прикладом, що підтверджує цей аргумент, може бу
ти батько моєї подруги. Його сім’я живе з мамою, яка вважає свя
щенним обов’язком доглядати за своєю «дитинкою»: готувати їс
ти, прибирати, вирішувати за неї важливі питання, оплачувати із 
своєї пенсії рахунки. Сам же чоловік днями грає на комп’ютері, 
а вечорами відпочиває з друзями. До речі, постійної роботи не 
має й не шукає, своїй дочці достатньо уваги не приділяє.

По-друге, досить складно уникнути конфліктів між членами 
сім’ї, яка складається, по суті, з кількох родин, де можуть бути 
люди з різними інтересами й характерами.

На підтвердження цієї думки наведу приклад з української лі
тератури. Ця проблема чи не найяскравіше відображена в повісті 
Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Так, увесь дім, де 
жили Кайдаші, пронизували сварки: Мелашка й Мотря не могли 
знайти спільної мови з егоїстичною й лицемірною свекрухою, хо
ча й самі при цьому ідеальними не були (згадаймо, як вони діли
ли між собою ділянку). Звісно, і їхні чоловіки при цьому залиша
тися осторонь не могли, а батько від цієї колотнечі, як і зазвичай 
від усяких проблем, рятувався пияцтвом.

Отже, кожна людина в певну пору має покинути родинне гніз
до й почати будувати нову родину. Ті, що не змогли вчасно зали
шити власну домівку, часто не бувають здатні відчувати відпові
дальність за свою родину й постійно залежать від батьків. 
У сім’ях, де всі живуть під одним дахом, нерідко панує дух чвар.
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Власні висловлення

Прочитайте текст.

Хто з нас у житті не помилявся! Одні вміють визнавати свої 
помилки й працювати над ними, а інші... Чи згодні ви з думкою, 
що лише дурні не визнають своїх помилок і вперто обстою
ють їх?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
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Українська мова та література

Я вважаю дуже глибокою й точною думку видатного вченого та 
філософа Арістотеля, що кожна людина може зробити ту чи іншу 
помилку, та лише дурні й надалі обстоюють її, навіть знаючи вже, 
що вона хибна. Додам тільки, що кожен із цих дурнів по-різному 
нерозумний.

По-перше, є настільки вперті люди, які, навіть знаючи про хиб
ність своїх думок, через самозакоханість та егоїстичність напо
лягають на помилкових твердженнях, уважаючи нісенітницею 
те, що вони взагалі можуть помилитися.

Насправді я дуже часто бачу тих, кому важко, нестерпно визна
вати власні помилки. Наприклад, моя найкраща подруга Марія. 
Якось ми з нею посперечалися про пісню групи «Роллінг Сто- 
унз», у якій вона деякі слова співала неправильно. І навіть тоді, 
коли я відшукала текст пісні та показала Марії, вона все одно 
пирхала й наполягала на своєму.

По-друге, бувають не дуже розумні люди, які, почувши певне 
твердження, починають направо й наліво поширювати його, не 
усвідомлюючи помилковості або примітивності самої думки. Хоч у 
такому разі вони, дивлячись на інших зверхньо, почуваються най
розумнішими, та насправді не є такими.

Яскравих прикладів цього чимало в п’єсі «Мина Мазайло», де 
Микола Куліш засуджує міщанство та національну упередже
ність. Для себе я визначила в цьому творі ще одну проблему — 
проблему неправильності думки, світогляду, заснованих на 
сприйнятті лише зовнішньої форми явища. Таке сприйняття 
властиве тьоті Моті, Мині Мазайлові, його дружині та навіть Ри- 
ні. У їхній самовпевненій міщанській пихатості насправді вияв
ляється бідність думки й обмеженість.

Отже, кожен може помилитися, і це природно. Розумні на сво
їх помилках навчаються. Та ніколи не варто наполягати на хиб
них твердженнях: це свідчить лише про впертість, егоїзм або об
меженість людей.
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Власні висловлення

Прочитайте текст.

Ми не раз чули від різних людей, які постійно нарікають, що в 
них мало часу, тому вони нічого не встигають. Чи згодні ви з дум
кою, що насправді мало часу лише в того, хто нічого не р о 
бить?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.



1

На мою думку, у того, хто нічого не робить, не вистачає часу ні 
на що: він просто не вміє правильно використати його. А от у пра
цьовитої людини — навпаки.

По-перше, хто багато й плідно працює, завжди встигає зробити 
всі свої справи вчасно, незважаючи на обсяг роботи, саме тому, що 
навчився правильно розподіляти й використовувати час. Прикла
дом такої виняткової працездатності є Іван Франко, який був не 
лише відомим письменником, а й літературним критиком, філо
софом, перекладачем, мовознавцем, істориком, економістом і 
громадським діячем. Його вважають найвеличнішим поетом по- 
шевченківської доби, але, крім віршів, він написав майже сто про
зових творів, є автором перекладів з багатьох мов, численних до
сліджень у різних галузях. Недарма його називають титаном 
праці.

По-друге, часу хронічно не вистачає тим, хто звик лише іміту
вати роботу або в будь-який спосіб виправдовувати власну без
діяльність реальними чи надуманими причинами. Часто в харак
тері цих людей химерно переплітаються надмірна мрійливість і 
дивовижна пасивність, апатичність і лінощі. Яскраві приклади 
художнього змалювання таких характерів дає, зокрема, поема 
Миколи Гоголя «Мертві душі», де в образі поміщика висміяно 
відірвану від реального життя пустопорожню мрійливість, яку 
тепер, відповідно до імені героя, називають маніловщиною. Яви
ще дещо інакше, відоме як обломовщина, геніально змальоване в 
романі Івана Гончарова «Обломов». З головним героєм цього 
твору асоціюються лінощі, розманіженість тощо. Зрозуміло, що 
ні обломовим, ні маніловим не стане часу зробити щось значне в 
житті.

Отже, людина працьовита й цілеспрямована зазвичай не тіль
ки якісно виконує основну роботу, а й устигає зробити й інші 
справи, незважаючи на те, що є постійно зайнятою. А ось той, хто 
звик ледарювати, знайде силу-силенну причин, аби виправдати 
власну нехіть до праці й водночас справити враження завантаже
ності, коли немає часу зробити бодай що-небудь.

Українська мова та література
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Дуже часто бувало так, що сміливі ідеї геніальних людей або 
шедеври мистецтва здобували належну оцінку лише після смерті 
їхніх творців. А сам геній помирав у  злиднях, хворий і ніким не ви
знаний, а іноді ще й осміяний. Що ж у  такому разі геніальність ? 
Це Божий дар чи, можливо, своєрідна кара Господня?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
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Мені важко однозначно відповісти, чи є геніальність своєрід
ною Божою карою. Для цього є певні підстави.

З одного боку, щоб бути щасливим, кожному потрібно бачити, 
що його зусилля, його праця не марні, конче необхідне сприйняття, 
розуміння, схвалення іншими його діяльності. Справді, часто бува
ло так, що сміливі ідеї, оригінальні твори талановитих людей оці
нювалися лише після їхньої смерті. А сам геній помирав у  злиднях, 
хворий і ніким не визнаний, а іноді ще гнаний і осміяний. Яскравим 
прикладом з історії, що підтверджує цей аргумент, може бути до
ля основоположника електротехніки Ніколи Тесли, відкриття 
якого не раз називали маячнею, уважаючи його божевільним. До
ведений до відчаю бідністю й нерозумінням, він помер з голоду в 
номері готелю. Свого часу страждали від невизнання відомі вчені 
й митці: Джордано Бруно й Галілео Галілей, Грегор Мендель і 
Вінсент Ван-Гог, Костянтин Ціолковський і Казимир Малевич...

З іншого боку, творити — найвище щастя для тих, хто має Бо
жий дар. Хто по-справжньому захоплений своєю справою, той не 
думає про визнання й здатний долати переслідування й нестатки, 
отримуючи ні з чим незрівнянну насолоду від самого процесу тво
рення, усвідомлюючи важливість своєї місії. У скарбниці україн
ської літератури чимало творів, де йдеться про це. Серед них 
вірш Тараса Шевченка «О думи мої! О славо злая!..», ліричному 
героєві якого належать слова: «Караюсь, мучуся... але не каюсь!..» 
Митець, для якого найтяжчим випробуванням була підла заборо
на писати й малювати, не міг зрадити своє покликання, свою му
зу, не міг не творити.

Отже, талант, геніальність, тобто те, що є найкращим у кожно
го, не може бути карою Бога — це його найцінніший дар. Щоб він 
повністю розкрився, потрібне розуміння, підтримка інших, але, 
як ми пересвідчилися, розвиток і реалізація таланту часто 
пов’язані зі стражданнями, боротьбою, зумовленими подоланням 
перешкод, даючи, однак, при цьому людині найвище щастя — бу
ти творцем.
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Останнім часом слово «герой» стали частіше вживати. Ним на
зивають і пожежника, який виніс дитя з палаючої будівлі, і вчите
ля, який дарує свої знання й душевне тепло дітям протягом усьо
го життя, і лікаря, і воїна-захисника... Хто ж насправді гідний 
цього високого звання — герой?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
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Я вважаю, що героями стають лише ті люди, які можуть пожер
твувати собою заради блага інших. Героїзм, як на мене, і є найви
щим виявом людяності.

По-перше, тільки по-справжньому шляхетні люди, яким власти
ві співчуття, відповідальність, здатні відчувати чужу біду й відда
ти своє життя заради інших. Та часто героїзм є платою за чиюсь 
недосконалість, несправедливість. Можна пригадати чимало яск
равих прикладів образного висвітлення цієї думки. Одним із най
кращих серед них є Джон Коффі — головний герой роману Стіве- 
на Кінга «Зелена миля». Цей чоловік за допомогою свого дару 
намагається врятувати від смерті двох дівчат, хоча його самого 
можуть запідозрити в убивстві. Урешті-решт, його засуджують до 
смертної кари за злочин, якого він не скоював, але на боці цієї 
мужньої та благородної людини — правда й читацькі симпатії.

По-друге, героїзм виявляється за якихось незвичайних, особли
вих умов, у які потрапляє той, хто мусить миттєво зробити свій 
вибір (а для цього він має бути щонайменше порядною людиною). 
Шкода тільки, що такі обставини часто виникають унаслідок 
безвідповідальності тих, чиїм посадовим обов’язком було уникну
ти таких ситуацій. Тому в героїчному гостро відчувається неми
нучий трагізм жертви, розплати за чужу вину. Прикладів цього і 
в історії, і в сучасному житті скільки завгодно: подвиг пожежни- 
ків-ліквідаторів на Чорнобильській АЕС, самовідданість Не
бесної сотні, героїзм волонтерів під час АТО, які, ризикуючи 
життям, нехтуючи небезпеку, даючи власні кошти, допомагають 
бійцям і біженцям, що потребують їхньої допомоги.

Отже, на героїзм здатні лише мужні й шляхетні люди; він по
требує готовності в надзвичайно важливий момент зробити вибір 
на користь тих, кому потрібні твої зусилля. Звичайно, це власти
во тільки високоморальним людям і виявляється в їхніх учинках 
не щодня, а за особливих трагічних обставин, які вимагають жер
товності.
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Одні кажуть, що друзі перевіряються в біді. Інші наполягають 
на тому, що справжній друг той, хто може порадіти за твої успі
хи. Чи є місце заздрощам у  товариських стосунках?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
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і

Я вважаю, що в справжній дружбі немає місця заздрощам. Щи
ро радіти перемогам друга, пишатися його успіхами, намагатися 
перейняти те найкраще, чим захоплюєшся в ньому, є цілком при
родним для близьких людей, а заздрість здатна все це зруйнувати.

На користь цієї думки є чимало доказів. У взаємній підтримці, 
спільних інтересах, творчій співпраці, що є підґрунтям дружби, 
розквітають найкращі людські якості: довіра, чесність, здат
ність до співпереживання, співчуття, відповідальність. Щоб під
твердити цей аргумент, наведу приклад із життя. Максим Риль
ський і Остап Вишня, які були вірними друзями, підтримували й 
виручали один одного в біді, обмінювалися творчими планами, 
захоплювалися досягненнями один одного, проводили разом 
дозвілля (обидва любили рибалити й полювати). Скільки нат
хнення, позитивних емоцій кожному дали їхні взаємини, і навряд 
чи можна побачити в них хоч краплю заздрощів.

Заздрощі — руйнівна сила, яка може призвести до фатальних 
наслідків. Вони спочатку виникають у душі однієї людини, зать
марюють її хороші якості й спонукають до непорядних учинків.

Чимало прикладів негативного впливу заздрощів на людину та 
її оточення знаходимо в зарубіжній літературі. Один із них яск
раво описаний у трагедії Олександра Пушкіна «Моцарт і Сальє- 
рі». Сальєрі, музикант, який упевнений, що саме він є генієм, 
смертельно заздрить простодушному, обдарованому й благород
ному Моцартові, який відданий музиці й не прагне слави. Уреш
ті-решт, Сальєрі отруює Моцарта, із жахом розуміючи при цьо
му, що цей злочин є вироком і для нього: злочинець і геній — речі 
несумісні.

Отже, насправді заздрощам немає місця в дружбі, яка є почут
тям світлим, що ґрунтується на взаємній прихильності людей і на
дихає їх. Стосунки ж між людьми, що побудовані на заздрощах, — 
це породження злих сил, вони нічим хорошим не закінчаться.
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Якось мені довелося прочитати історію про одного вченого, який 
за життя прославився, адже його відкриття певною мірою змінили 
світ. Таких людей шанують, їхні імена навіки вписують в історію 
людства. Цікавим є той факт, що цей чоловік був ніби відлюдником, 
не мав товаришів і вважав себе щасливим. Чи повноцінне жит
тя без друзів?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
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1. На мій погляд, дружба наповнює буття радістю, світлом і 
хвилинами, коли від щастя перехоплює подих.

По-перше, самотність не природна й страшна для кожної люди
ни. Жодні багатства світу не можуть замінити людину, якій 
можна довіритися, яка ніколи тебе не зрадить.

Доречний приклад можна знайти у творі Франца Кафки «Пе
ревтілення», де в центрі уваги автора — проблема самотності. Го
ловний герой, комівояжер Грегор Замза, заробляв мало, усі гроші 
віддавав родині, а оскільки постійно був у відрядженнях, не мав 
ні друзів, ні дружини. Коли виявилося, що він перетворився на 
комаху, то навіть родина відвернулася від нього. У хвилини роз
пачу й страждання в житті Грегора не було людини, друга, який 
підтримав би його. Тому він почувався зайвим і непотрібним у 
цьому світі.

По-друге, саме з друзями пов’язані найкращі моменти життя, 
які закарбовуються в пам’яті назавжди. Такі люди підтримують 
нас у  будь-яких ситуаціях. Без них життя втрачає всі барви.

Хочу навести приклад із власного життя. Якось я разом із бать
ками їздила влітку до моря. Ми жили в маленькому містечку, де 
мені було дуже нудно й сумно. Проте невдовзі мені подзвонили 
друзі й сказали, що їдуть відпочивати в те ж саме місце. Як я зра
діла! Це були найкращі два тижні, адже я провела їх серед друзів, 
з якими завжди весело.

Отже, дружба — одна з найбільших цінностей, що дає змогу 
відчути життя в усіх його барвах; друг потрібен і в скрутну, і в ра
дісну хвилину. Поряд із ним ти не почуваєшся самотнім, з ним 
яскравішим здається життя.

Українська мова та література
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2. На мою думку, дружба є однією з найбільших людських цін
ностей, без неї людина почуває себе самотньою й відчуженою, 
зайвою та маловартісною.

По-перше, дружба -  основа колообігу добра й любові: ніяка біда 
тебе не знищить, якщо поряд справжній товариш: він допоможе 
тобі в скруті, забувши про себе й власну вигоду, а даючи комусь 
любов і доброту, кожен і сам стає кращим і людянішим.

Багато відомих письменників по-своєму описували, як розкри
ває щира й віддана дружба найшляхетніші риси людей. Та особ
ливо переконливо показав це німецький письменник Еріх Марія 
Ремарк. У «Трьох товаришах», романі про «втрачене покоління», 
він зображує життя друзів Роберта Локампа, Отто Кестера та 
Готфріда Ленца у важкі для Німеччини післявоєнні роки. Для 
них, стомлених і зболених душею, єдиним притулком у реально
му житті стають товариськість і дружба. Знаючи гарячий харак
тер Ленца, Кестер розшукує його по всьому місту, щоб урятувати 
від поліції, а згодом продає машину, щоб Роберт міг лікувати 
свою кохану в санаторії. Утомлені війною, зневірені, усі троє чо
ловіків, однак, зберегли найцінніше, найкраще, що притаманне 
людині, — гідність, людяність, доброту, щирість і співчутливість.

А по-друге, для дружби немає відстаней.
Переконливим прикладом є листування двох поетів «срібного 

віку» — Марини Цвєтаєвої та Бориса Пастернака. Знаходячись у 
різних країнах, вони багато років писали одне одному листи, 
у яких ділилися своїм духовним світом, творчістю. Це листування 
було для них чи не єдиною відрадою в тривожний і буремний час.

Отже, дружба — це те, що є необхідним для кожного з нас: ма
ючи друга, ти відчуваєш і власну потрібність, цінність, і тепло 
рідного серця, навіть якщо друг за тисячі кілометрів від тебе.
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