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КРОСВОРД 1

1. Називання одного предмета через озна-
ки іншого, схожого чи контрастного.

2. Людина, яка пише художні твори.
3. Опис, визначення рис когось, чогось.
4. Поєднані віршові рядки, зв’язані між 

собою римами та інтонацією, що повто-
рюються.

5. Роздуми персонажа вголос, розмова із 
самим собою або глядачами чи відсут-
ньою дійовою особою.

6. Короткі пояснення автора в драматич-
ному творі про час, місце дії, зовніш-
ність дійових осіб, їхню поведінку.

7. Невеликий за розміром художній твір 
про одну чи кілька подій у житті люди-
ни (іноді декількох людей).

8. Троп, у якому один предмет чи явище 
зіставляється з іншим, чимось на нього 
схожим.

9. Уподібнення речей, явищ, рослин, тва-
рин людським властивостям.

10. Найдавніший вид історико-мемуарної прози, 
що становить собою розташовані в хронологіч-
ному порядку коротенькі замітки й докладні 
оповідання про історичні події.

11. Вигадана оповідь про якусь подію, особу, яви-
ще, походження назв, що сприймається як до-
стовірність.

12. Первісні уявлення давніх людей про всесвіт, яви-
ща природи, тварин, рослин, власну історію, про 
богів та героїв, представлені у формі оповіді.

УКРАЇНСЬКІ ПОЕТИ В КРОСВОРДАХ

Пропонуємо вам дізнатися, персоналії яких українських поетів зашифрувала в цих кросвордах учи-

тель української мови та літератури О. О. Мухіна з Дніпропетровщини. Давши правильні відповіді 

на питання з теорії літератури, ви зможете прочитати імена та прізвища поетів.

СТОРІНКА ШКОЛЯРА
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13. Змальовані в художньому творі картини при-
роди (описи місцевості, моря, неба, краєвиди 
міст і сіл тощо).

Відповіді (кросворд 1)

1) Метафора; 2) письменник; 3) характеристи-
ка; 4) строфа; 5) монолог; 6) ремарка; 7) оповіда-
ння; 8) порівняння; 9) персоніфікація; 10) літопи-
си; 11) легенда; 12) міфи; 13) пейзаж.

Поет — Микола Вороний.

КРОСВОРД 2

1. Жанр кінодраматургії, що поєднує письмен-
ство й кіно.

2. Перебільшення властивостей чи ознак когось 
або чогось.

3. Ритм, що створено упорядкованим чергуван-
ням рядків, наголошених і ненаголошених 
складів.

4. Словесний опис зовнішності людини.
5. Побудова літературного твору, розміщення 

й співвідношення всіх його частин.
6. Повторення окремих слів чи словосполучень на 

початку віршованих рядків, строф чи речень.
7. Вигадана оповідь про якусь подію, особу, яви-

ще, походження назв, що сприймається як до-
стовірна.
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СТОРІНКА ШКОЛЯРА

8. Найдавніший вид історико-ме-
муар ної прози, що становить со-
бою розташовані в хронологічно-
му порядку коротенькі замітки 
й докладні оповідання про істо-
ричні події.

9. Художній троп, у якому один 
предмет чи явище зіставлено з ін-
шим, чимось на нього схожим.

10. Ліро-епічний оповідний твір, у яко-
му змальовано визначні події в жит-
ті людей; це зображення супрово-
джується авторськими ліричними 
відступами й роздумами.

11. Повторення однакових приголо-
сних звуків віршованому рядку, 
строфі, реченні для посилення ви-
разності вірша.

12. Момент найбільшого напружен-
ня, піднесення в розвиткові події.

Відповіді

1) Кіноповість; 2) гіпербола; 3) віршований; 
4) портрет; 5) композиція; 6) анафора; 7) легенда; 

8) літопис; 9) порівняння; 10) поема; 11) алітера-
ція; 12) кульмінація.

Поет — Ігор Калинець.

КРОСВОРД 3

1. Рівномірне чергування впорядко-
ваних елементів (звукових, мов-
них, зображувальних).

2. Вигадана оповідь про якусь подію, 
особу, явище, походження назв, 
що сприймається як достовірна.

3. Називання одного предмета через 
опис ознак іншого, схожого чи 
контрастного.

4. Короткий образний вислів по-
вчального змісту, у якому на ви-
сновок лише натякається.

5. Уподібнення речей, явищ, рослин, 
тварин людським властивостям.

6. Вид ритму, що створюється впо-
рядкованим чергуванням рядків, 
наголошених і ненаголошених 
складів.

7. Основна подія чи кілька подій, 
які описані чи про які розповіда-
ється у творі.

8. Пісня, яку співають тоді, коли за-
колисують, присипляють дітей.
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СТОРІНКА ШКОЛЯРА

9. Художній твір, написаний спеціально для сце-
нічної постановки в театрі.

10. Короткі пояснення автора в драматичному тво-
рі про час, місце дії, зовнішність дійових осіб, 
їхню поведінку.

11. Група слів, рядок чи кілька рядків, які повто-
рюються в кінці кожної строфи (куплета).

12. Влучне, образне запитання, у якому є натяк 
на відповідь, або прихований опис предметів 
і явищ, який потребує відповіді.

13. Невеликий за розміром розповідний худож-
ній твір, здебільшого про одну чи кілька подій 
у житті людини (іноді декількох людей).

Відповіді

1) Ритм; 2) легенда; 3) метафора; 4) приказка; 
5) персоніфікація; 6) віршований; 7) сюжет; 8) ко-
лискова; 9) драматичний; 10) ремарка; 11) рефрен; 
12) загадка; 13) оповідання.

Поет — Тарас Шевченко.

КРОСВОРД 4

1. Художнє означення, що підкреслює характер-
ну рису, визначальну якість предмета, явища, 
поняття, дії. 

2. Короткий вірш глузливого змісту.
3. Побудова літературного твору, розміщення 

і співвідношення всіх його частин.
4. Вигадана оповідь про якусь подію, особу, яви-

ще, походження назв тощо, що сприймається 
як достовірна.

5. Твір, у якому розповідається про вигадані, 
фантастичні події.

6. Людина, яка пише художні твори.
7. Невеликий за розміром розповідний художній 

твір, здебільшого про одну 
чи кілька подій у житті 
людини (іноді декількох 
людей).

8. Частина художнього тво-
ру, де змальовано сус-
пільне середовище і жит-
тєві обставини, у яких 
формувалися риси харак-
теру дійових осіб, історич-
ні умови, що впливають на 
розвиток подій.

9. Повторення окремих слів 
чи словосполучень на по-
чатку віршованих рядків, 
строф або на початку ре-
чень у прозових творах.

10. Одиниця ритмізованої мови, 
окремий рядок у віршовано-
му поетичному творі.

11. Поєднанні віршові рядки, 
зв’язані між собою римами 
та інтонацією, що повто-
рюються.

12. Момент найбільшого напруження, піднесення 
в розвиткові події.

13. Короткі пояснення автора в драматичному тво-
рі про час, місце дії, зовнішність дійових осіб, 
їхню поведінку тощо.

14. Називання одного предмета  через опис ознак 
іншого, схожого чи контрастного.

Відповіді

1) Епітет; 2) епіграма; 3) композиція; 4) леген-
да; 5) казка; 6) письменник; 7) оповідання; 8) екс-
позиція; 9) єдинопочаток; 10) вірш; 11) строфа; 
12) кульмінація; 13) ремарка; 14) метафора.

Поет — Емма Андієвська.
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01654 Управління школою
90811 Виховна робота в школі
08402 Вивчаємо українську мову та літературу
90814 Зарубіжна література
01656 Англійська мова та література
01650 Математика в школах України
08417 Фізика в школах України
08408 Історія та правознавство
08405 Географія
90807 Економіка
01660 Біологія
01658 Хімія
08412 Початкове навчання та виховання
37064 Класному керівнику
37063 Інформатика в школі

37071 Фізичне виховання в школах України
37067 Мистецтво в школі
37068 Трудове навчання в школі
37059 Завучу. Усе для роботи
37070 Шкільному психологу. Усе для роботи
49671 Математика в школах України. Позакласна робота
49672 Основи здоров’я
49673 Педагогічна майстерня
49677 Шкільний бібліотекар
49670 Логопед

Нові видання у комплекті
89476 Вихователю ГПД. Усе для роботи

До складу комплекту не входить
01652 Русский язык и литература в школах Украины
90810 Англійська мова в початковій школі
95929 Дошкільний навчальний заклад
37061 Зростаємо разом
37062 Растем вместе
37069 Німецька мова в школі
49674 Позашкільна освіта


