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ІV ВАРІАНТ

Завдання 1–14 мають по чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Виберіть 
правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією.

1. Однаковий звук позначають букви, підкреслені в усіх словах рядка
А підзолистий, ґудзик, дзвіниця, ґедзь
Б нижче, щебет, проща, щільно
В сузір’я, віяло, узлісся, яровина
Г піджак, підживлення, гринджоли

2. Другий склад наголошений у слові
А близький
Б вірші
В горошина
Г донька

3. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка
А влас..ний, ілюзіоніс..кий, облас..ний
Б тиж..невик, свис..нути, контрас..ний
В хвас..ливий, піз..ній, ціліс..ність
Г наміс..ник, почес..ний, шелес..нути

4. Усі прислівники пишемо разом у рядку
А з/гарячу, що/духу, хтозна/куди
Б с/підлоба, будь/на/кому, де/коли
В з/надвору, од/віку, ледве/ледве
Г по/ночі, у/розтіч, за/світла

5. М’який знак уживається в усіх словах рядка
А долон..ка, їдал..ня, він..ця
Б черкас..кий, приз..ба, брен..кіт
В нян..чити, ковз..кий, дз..об
Г джерел..це, ослін..чик, буд..мо

6. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка
А подвір..я, медв..яний, Лук..ян
Б бур..ян, різнобарв..я, реп..ях
В бар..єр, солов..ї, мавп..ячий
Г кар..єра, пор..ятунок, з..єднати

7. Прочитайте уривок (цифра позначає контрольне місце).
Немає нічого за межами тебе, що коли(1)небудь дасть змогу тобі стати якомога(2)кращим, 

сильнішим, багатшим, швидшим або розумнішим. Все знаходиться й існує всередині. Не прагни 
ні(3)до(4)чого поза самим собою (М. Мусасі).

Дефіс НЕ треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ
А 1
Б 2
В 3
Г 4

А Б В Г

А Б В Г

А Б В Г

А Б В Г

А Б В Г

А Б В Г
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8. НЕМАЄ орфографічних помилок у реченні
А Немає нічого дієвішого для досягнення успіху, ніж зосередженність і дисципліна  

(В. Кіпіані).
Б Бігли, мабудь, так, що небу жарко стало! (О. Довженко).
В Кожен щасливий рівно на стільки, на скільки він вміє бути щасливим (Д. Дін).
Г Вчора було зарано, завтра буде пізно (Б. Вербер).

9. Суфікс -ок- має однакове значення в усіх словах, ОКРІМ
А пиріжок
Б брусок

В прибуток
Г вітрячок

Завдання 10–14 стосуються речення з пронумерованими пропусками. Відновіть початковий 
зміст цього речення, добираючи для кожного з пропусків 10–14 правильний варіант з-поміж 
запропонованих у відповідних за номерами завданнях.

Людину можна одягнути в (10)              вбрання, (11)               
предметами для створення (12)              про її внутрішній світ, дати блис-
кучу освіту, але (13)              співрозмовник зрозуміє саму її сутність дуже  
(14)              (М. Білецька).

10. А абияке
Б перше-ліпше
В всяке
Г будь-яке

11. А оповити
Б огорнути
В оточити
Г обнизати

12. А ілюзії
Б омани
В міражу
Г химери

13. А пильний
Б зосереджений
В обачний
Г уважний

14. А стрімко
Б швидко
В хутко
Г щодуху

Завдання 15–18 мають по п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Виберіть 
правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією.

15. Редагування потребує речення
А Справжня любов до своєї країни немислима без знання рідної мови.
Б Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати  

поваги до себе.
В Слово ввібрало в себе найтонші порухи наших почуттів.
Г Навчатися необхідно вдумливо, старанно, інакше найголовнішого можна не помітити.
Д Докладу всіх зусиль, щоб отримати добру освіту.

А Б В Г

А Б В Г

А Б В Г

А Б В Г

А Б В Г

А Б В Г

А Б В Г

А Б В Г Д
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16. Пряму мову в реченні «Бачу, ти усім тут добряче набрид», — Кіт Вовкові сказав правильно 
передано непрямою в рядку
А Кіт Вовкові сказав, що побачив, як ти усім тут добряче набрид.
Б Кіт Вовкові сказав, що побачив, як він усім там добряче набрид.
В Кіт Вовкові сказав, що, бачите, як ти усім тут добряче набрид.
Г Кіт Вовкові сказав, що помітив, як Вовк усім тут добряче набрид.
Д Кіт Вовкові сказав, що помітив, як усім тут добряче набрид.

17. Прочитайте речення (цифра позначає попередній розділовий знак).
Безперечно,(1) у слові,(2) що ввібрало в себе найтонші порухи наших  

почуттів, закарбувалися душа,(3) звичаї, традиції, радості й болі народу —(4)  
усі його духовні цінності,(5) створені століттями.

НЕПРАВИЛЬНИМ є обґрунтування вживання розділових знаків, запропоноване в рядку
А кома 1 — при вставному слові
Б кома 2 — перед підрядною частиною складного речення
В кома 3 — при однорідних додатках
Г тире 4 — на місці пропущеного члена речення 
Д кома 5 — при відокремленому означенні

18. Прочитайте діалог.
Кіт питає у пса:
— Скажи-но мені, як це так: життя твоє клопітне, а їси ти всмак і спиш без задніх ніг? 
— Саме так, — погодився пес.
— Тим часом я живу в теплі, без турбот, а проте не маю ні спокійного сну, ні смаку до їжі.
Пес відповідає:
— Попрацюй, побігай, а тоді вже обідай. Як поробиш усю роботу, то і поспиш в охоту.
Останню репліку співрозмовника кіт має інтерпретувати для себе, як те, що пес
А має метушливий характер
Б любить працювати
В не вміє справлятися з власними клопотами
Г вихваляється здоровим способом життя
Д радить працювати й мати здоровий сон

Завдання 19–23 стосуються речень, у яких зроблено пропуски. Визначте правильні варіанти 
послідовного заповнення цих пропусків для кожного речення.
19.           оратором є той, хто своїм словом і повчає, і дає насолоду,  

і           сильне враження (Цицерон).
А самим найкращим, справляє
Б найкращішим, зісправляє
В най кращим, зправляє 
Г найкрашчим, зісправляє
Д найкращим, справляє

20. Люблю тебе і твій           чай,          !
А цілющий, бабуся
Б цілючий, бабусе
В зцілювальний, бабусю
Г сцілювальний, бабусю 
Д цілющий, бабусі

21. Заняття в цьому освітньому закладі триває           1           20 хвилин.
А на протязі, годин
Б протягом, години
В протяжністю, година
Г напротязі, годиною
Д протягом, годиною

А Б В Г Д

А Б В Г Д

А Б В Г Д

А Б В Г Д

А Б В Г Д

А Б В Г Д
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22.           вступу до вишу мотиваційний лист здатний стати вирішальним, якщо на 
одне місце претендуватиме одразу                    .
А під час, декілька абітурієнтів
Б підчас, декілька абітурієнта
В у час, декількох абітурієнтів
Г під-час, де кілька абітур’єнтів
Д під час, декілька абітурієнтами

23. Вражає,           одна життєва порада може мати вплив на формування           
життя людини.
А на скільки, наступного
Б настільки, прийдешнього
В на стільки, кілограмів
Г наскільки, подальшого
Д на скількох, подальше

Завдання 24–28 стосуються речень, що первісно, за іншого порядку їх, становили зв’язний текст. 
Прочитайте речення й виконайте завдання до них.

  На запитання «Голосу Америки», що його найбільше здивувало в Україні, режисер відповідає: 
«Усе, — і пояснює: —У мене було нуль очікувань. 

  Про своє бачення нашого краю чоловік розповів у відео, яке опублікував у блозі під назвою 
«12 причин, чому я, безсумнівно, залишуся в Україні надовше».

  А в Україну туристи приїжджають — без жодних, і в кінцевому результаті вони відчувають 
захоплення».

  Артур Вей, режисер-мандрівник із Нью-Йорка подорожував Україною 45 днів. 

  Люди їдуть до Парижа з великими очікуваннями (https://uamodna.com/).

24. Зміст первісного тексту буде відновлено, якщо речення розташувати в послідовності, запропо-
нованій у рядку

А

Б

В

Г

Д

25. Пунктуаційну помилку допущено в реченні, позначеному латинською літерою

А Б В Г Д 

26. Просте речення, ускладнене вставними компонентами, позначене латинською  
літерою

А Б В Г Д 

27. Складносурядним є речення, позначене латинською літерою

А Б В Г Д 

28. Простим неускладненим є речення, позначене латинською літерою

А Б В Г Д 

А Б В Г Д

А Б В Г Д

А Б В Г Д

А Б В Г Д

А Б В Г Д

А Б В Г Д

А Б В Г Д
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У завданнях 29–33 до кожного із чотирьох фрагментів інформації, позначених цифрами, доберіть 
один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях 
відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

29. Доберіть приклад до кожної умови вживання коми.

Приклад речення
1 Осяяний сонцем, перед нами 

розкрився зовсім новий світ 
(О. Довженко).

2 Далеко за синім морем на чужій 
чужині гинули вони, безталанні 
шукачі щастя (І. Цюпа).

3 Там, біля церкви, стояла юрба 
дітлахів (Л. Дмитерко).

4 Крім запорожчан, набилося, 
звичайно, багато і місцевих 
(Я. Баш).

Умова
А кома при відокремленій 

прикладці 
Б кома при відокремленій обставині 
В кома при відокремленому додатку 
Г кома при відокремленому озна-

ченні 
Д кома при відокремленій уточню-

вальній обставині

30. З’ясуйте, якими однорідними членами ускладнене речення.

Приклад речення
1 Усе в чеканні: спілі краплі рос, 

земля і місяць, вишні і тополі 
(Б. Олійник). 

2 Можна в усьому звинувачува-
ти інших і впадати у відчай, 
а можна кожного дня вставати ще 
раніше (і, й)  наполегливо досяга-
ти успіху (Люк Дейлі).

3 Високо серед неба стояв ясний, 
блискучий, повний місяць 
(І. Нечуй-Левицький).

4 Найчастіше людина хворіє від 
ліні і жадібності, але іноді й від 
нерозумності (М. Амосов).

Член речення
А присудки 
Б обставини
В підмети 
Г означення 
Д додатки 

31. З’ясуйте, до яких частин мови належать виділені в реченні форми слів (цифра позначає наступ-
ну форму слова).

Форми слів у реченні
Що (1)більше знатимете слів, тим 
(2)цікавішими стануть (3)ваші думки (4)і 
тим вільнішими ви ставатимете 
(Ч. Ката).

Частина мови
А сполучник
Б частка
В прислівник 
Г займенник 
Д прикметник

32. Увідповідніть за подібністю синтаксичного значення підкреслені фрагменти простих і складних 
речень. Логіку такого поєднання показано в зразку виконання.

Ми працювали (як? яким чином?) 
старанно.

Пристрій працює так, (як? яким чи-
ном?) як вказано в інструкції.

А Б В Г Д
1
2
3
4

А Б В Г Д
1
2
3
4

А Б В Г Д
1
2
3
4

А Б В Г Д
1
2
3
4
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Просте речення
1 За сприятливих умов  розсипані 

спори проростають.
2 Попри всі перешкоди, нам вдало-

ся зберегти склад команди незмін-
ним.

3 Бажаючи здобуття нових перемог, 
ми сконцентрували всі зусилля 
й досягли бажаного результату.

4 Вітер хилить клени вздовж  
дороги.

Складне речення
А На думку вчених, у режимі муль-

тизадачності можна працювати, 
якщо ви володієте аналітичним 
мисленням, високою організо-
ваністю, системним підходом та 
здатністю аналізувати результати.

Б Не знала я, що сум такий огорне 
(Л. Костенко).

В Він стрибав на одній нозі, щоб 
вилити з вуха воду (І. Драч).

Г Спробуйте визначити період часу, 
коли ваш організм працює макси-
мально ефективно.

Д І яка прогулянка не була химерна 
та коротка, але на всіх справи-
ла велике враження (За Іваном 
Багряним).

33. Доберіть до кожного речення, у якому зроблено пропуск, відповідний за значенням фразеологізм.

Речення
1 Невже й він міг би [...], як Олек-

сій Петрович, і так само зробив-
ся б для неї безнадійно чужим? 
(Л. Первомайський).

2 З’явились спритники, які [...] 
на книжках підвищеного попиту 
(З газети).

3 У хлібороба аж [...], тягнулись 
до коси (І. Цюпа).

4 Скарга робить своє діло. Один, 
другий такий випадок, і в крити-
ка [...] (З газети).

Фразеологізм
А умити руки 
Б свербіли руки 
В опускаються руки 
Г сягнути рукою
Д гріють руки

Уважно прочитайте наведені нижче тексти (цифри зліва позначають номери абзаців) і виконайте 
завдання 34–39 до них.

Текст А

1. Взірцем доброчинності є життя Матері Терези, фундаторки Ордену милосердя, лауреатки Но-
белівської премії миру. 

А Б В Г Д
1
2
3
4
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2. Ще в молоді роки вона поїхала з місіонерською місією в Індію, де мала навчати дітей англій-
ської. Там вона побачила людей, які жили в страшенних злиднях і страждали від невиліковних 
хвороб. 

3. Жінка відчула непереборне бажання допомагати знедоленим, і це стало сенсом її життя.
4. Через багато років цієї важкої подвижницької праці про неї заговорили за кордоном. Якось 

одна делегація бізнесменів і журналістів вирішила зустрітися з Матір’ю Терезою, подивитися на її 
роботу й зняти репортаж про її місію. Коли журналісти побачили жахливі умови, у яких працювала 
й віддавала себе людям ця мужня жінка, то один із них сказав: «Я б і за мільйон доларів цього не 
робив би». Вона просто відповіла: «Я б також цього не робила за мільйон доларів — я це роблю без-
коштовно, бо  моє серце сповнене любов’ю до цих людей» (В. Андрощук).

Текст Б
5. Сенді Манн, клінічна психологиня, започаткувала проєкт, який присвятила добрим справам, 

а саме — поширеній ідеї про те, що якщо зробити щось хороше незнайомій людині, вона передасть 
естафету добра далі, і так світ стане кращим. 

6. Ідея, що один гарний вчинок може спричинити ланцюгову реакцію, запустивши хвилі добра 
світом, не є новою. У Неаполі давно існує традиція так званої «підвішеної кави», коли заможні 
італійці купують у кав’ярні одну каву для себе і сплачують за іншу для когось, хто не може її собі 
дозволити придбати.

7. Одним із найвідоміших прихильників цієї ідеї був Бенджамін Франклін. Якось він допоміг 
своєму другові грішми, пояснивши, що це — позика, яку той має згодом віддати іншій чесній люди-
ні в скрутних обставинах. «Допомігши іншому, ти в такий спосіб повернеш борг мені», — пояснював 
Франклін.

8. Нині ця ідея стала популярним рухом, який ліг в основу роману й однойменного фільму «За-
плати іншому». Загугліть цей вислів — і ви прочитаєте сотні зворушливих історій про безпрецедент-
ні прояви альтруїзму. Наприклад, як щедрі благодійники анонімно сплачують за дорогі операції 
незнайомих людей, не очікуючи нічого натомість, крім простої подяки.

9. Але найчастіше вражають саме маленькі вчинки. Манн розповідає про 12-річного Джоша Бра-
уна, який знайшов у потягу загублений телефон. Його власник так зрадів, що запропонував хлоп-
чику винагороду. Але той прикріпив до поверненого телефона записку: «Не хвилюйтеся про гроші, 
просто зробіть щось гарне для когось іншого».

10. І хоча такі альтруїсти в щоденному житті, можливо, й не отримують миттєвої винагороди за 
свої добрі вчинки, вони, як свідчать багато досліджень, живуть загалом щасливішим життям.

11. Дослідник Майкл Нортон із Гарвардської школи бізнесу пропонує переконливі докази цього. 
Його дослідження регулярно свідчать, що люди, які витрачають більшу частину своїх прибутків на 
інших, загалом почуваються щасливішими, ніж ті, які витрачають гроші переважно на себе. І це не 
лише наслідок комфортного західного способу життя. Нортон випробував цю концепцію на даних 
з понад 130 країн світу, від США до Уганди.

12. «У всіх країнах і на кожному континенті багаті чи бідні люди, які діляться з іншими, більш 
задоволені своїм життям», — зазначає дослідник. — Ба більше, безкорислива допомога іншій люди-
ні може навіть захистити вас від хвороби». Можливо, тому, що така діяльність знижує стрес, що по-
силює імунну систему. Так само, як наш організм потребує жирів і вуглеводів, ми можемо зростити 
в собі природне бажання допомагати іншим (За Д. Робсоном).

Текст В
13. «Ми вміємо бути добрими... Ми передаємо одне одному закомпостовані квиточки в кольоро-

вих трамваях і скрипучих тролейбусах, отримуючи взамін вдячну й трохи здивовану усмішку. Ми 
купуємо маленькі букетики чорнобривців за копійчані гроші в бабусь, на обличчях яких написане 
все їхнє життя, щоби порадувати одразу двох людей — отримувача й продавця. Ми допомагаємо під-
вестися жінці, яка підковзнулася на слизькій дорозі, і збираємо овочі, що розлетілися тротуаром з її 
сумки». 
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14. Соля згорнула свій зелений записник і втомлено всміхнулася — щовечора записувала думки, 

які навіював день. І щоразу вони були різні.

15. Напевно, більшість людей не зрозуміла б і половини з того, що ховали кольорові сторінки, 

але Соля була щасливою у світі своїх фантазій (За Івою Шон).

Завдання 34–39 мають по чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Виберіть 
правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією.

34. Спільною для ВСІХ текстів темою є

А Пам’ятай добро і твори добро.

Б Творімо добро й разом ми змінимо світ на краще!

В Ніщо так не популярне, як доброта.

Г Доброчинність сприяє поширенню позитивної соціальної взаємодії.

35. Докази дослідника Майкла Нортона із Гарвардської школи бізнесу (текст Б) аргументують та-

кий факт

А Люди, які витрачають більшу частину своїх прибутків на інших, загалом  

почуваються щасливішими, ніж ті, хто витрачає гроші переважно на себе.

Б Люди не отримують миттєвої винагороди за свої добрі вчинки.

В Мудрі люди наполегливо радять поспішати творити добро.

Г Скільки чесних, красивих вчинків не здійснювала б людина, вони не переповнять скарбниці 

світового добра.

36. Матір Тереза перебувала з місіонерською місією (текст А) 

А у Гарварді

Б у 130 країнах світу, від США до Уганди 

В в Індії

Г у Неаполі

37. Соля, героїня авторки Іви Шон (текст В), фіксувала у свій щоденник думки, які сприяють ви-

робленню вмінь, ОКРІМ

А бути добрими одне до одного

Б сповнювати радістю багатьох людей

В не помічати щоденних позитивних сторін життя

Г вдячно усміхатися 

38. Відповідно до інформації з текстів, запорукою успіху вдосконалення світу можна вважати все, 

ОКРІМ

А гарний вчинок передає естафету добра далі

Б пошук мотивів доброго безкорисливого вчинку

В усвідомлення людством глибини проблеми

Г виховання непереборного бажання допомогти знедоленим

39. Інформація в усіх текстах спонукає до самовиховання всіх рис характеру, ОКРІМ

А альтруїзм

Б співчуття 

В милосердя

Г корисливість

А Б В Г

А Б В Г

А Б В Г

А Б В Г

А Б В Г

А Б В Г
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Завдання відкритої форми з короткою письмовою відповіддю

Завдання 40–42 стосуються попередніх текстів і передбачають надання відповіді у вигляді 
письмового висловлення обсягом, визначеним умовою кожного завдання. Виконуючи завдання, 
чітко дотримуйтеся умов до нього. Формулюйте відповіді лаконічно й грамотно, пам’ятаючи, що 
спосіб викладу може позначитися на Вашому результаті. За потреби робіть записи на відведених 
у зошиті рядках. Обов’язково запишіть свої відповіді у бланк Б у спеціально відведені в ньому місця.

40. Прочитайте анонс події, яку щороку організовують з метою заохочення молоді до волонтерства 
і підтримки тих, хто цього потребує.
«ДоброДвіж» — це онлайн-марафон добрих справ, що триває з 6 по 24 квітня. Організатори 

пропонують список із 20 способів допомагати іншим під час карантину. Наприклад: закупити про-
дукти для літніх людей у своєму під’їзді, стати донором крові або ж подарувати листівку хворій 
людині. Учасників заохочують не тільки виконати добрі справи, а й розповісти про це у своїх со-
цмережах, аби поширювати ідею і долучати більше людей.

Долучіться до цієї акції, спираючись на зміст текстів А, Б та В. Додайте організаторам марафону 
свої пропозиції задля кращого проведення цієї події. (2–3 речення)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

41. Пропоновані для аналізу тексти присвячені проблемі доброчинності. Висловіть свою життєву 
позицію, відповідаючи на запитання: «Чи потрібно керуватися принципами людяності й мило-
сердя?». Конкретизуйте свою думку, зазначивши одну з можливих прямих відповідей «Так» або 
«Ні». Аргументуйте її,  скориставшись матеріалом текстів. (3–4 речення)
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42. Розгляньте таблицю, у якій схарактеризовано тексти А, Б та В за низкою їхніх змістових і фор-
мальних ознак.

№ з/п Ознака тексту Текст А Текст Б Текст В

1. Спрямованість на формування громадської думки - + +

2. Наявність виразного експресивного забарвлення + + -

3. Орієнтованість на усне мовлення - + -

4. Наведення конкретних фактів + - +

5. Наявність елементів роздуму + - +

Які з-поміж ознак, на Вашу думку, визначено НЕПРАВИЛЬНО стосовно того чи іншого тексту? 
Укажіть щонайменше дві ознаки у форматі: «Неправильно визначено ознаку Х щодо тексту Y…», 
обґрунтувавши свою позицію щодо кожної з них. (4–5 речень)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Завдання відкритої форми з розгорнутою письмовою відповіддю

Завдання 43 передбачає надання розгорнутої письмової відповіді. Виконуючи завдання, чітко 
дотримуйтеся визначених умов. За потреби використовуйте чернетку в зошиті. Обов’язково запишіть 
свою роботу в бланку В.

Увага! Роботу, що не відповідає темі, буде оцінено в 0 балів. 
Роботу обсягом до 100 слів буде оцінено в 0 балів

43. Прочитайте наведений нижче уривок.
У різні часи свого життя майбутній автор бестселера «Серійний переможець» Леррі Вейдел 

мав добре оплачувану роботу інспектора в будівельній компанії, після звільнення — допомогу з без-
робіття, і врешті — посаду директора в провідній компанії з надання фінансових послуг. Здолавши 
кар’єрні та життєві невдачі, Вейдел допоміг своїй компанії створити сильну й успішну команду, 
а тепер ділиться досвідом в подкастах, відео та статтях на своєму сайті.

У своїй книжці Леррі Вейдел спростовує міф про те, що успіху досягають лише «обрані», улю-
бленці долі або щасливчики. На прикладі діячів з різних сфер показує: почавши з нічого, але доклав-
ши певних зусиль, можна досягти бажаної мети. І найважливіше — не обмежуватися однією, а 
ставити наступні, ще амбітніші цілі.

Для цього потрібно пройти п’ять непростих, але необхідних кроків.
1. Ухвалення рішення. Цей крок передбачає формування вміння бути наполегливим, що відріз-

няє справжніх переможців від тих, які лише мали можливість ними стати.
2. Перевиконання. Перевиконуючи свої плани, ми збільшуємо вірогідність їхнього успіху. 
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3. Коригування. Невеликі корективи — ключ до постійного зростання.
4. Доведення справи до кінця.
5. Постійне вдосконалення.
Леррі Вейдел зазначає: «Розширте поле зору й поставте більші цілі. Не розраховуйте на змен-

шення апетитів. Знайдіть для себе вагому причину продовжувати тяжко працювати. Перемогти 
один раз — це чудово, але перемагаючи й надалі, ви житимете геть іншим життям. Поверніться 
до основ, завдяки яким перейшли туди, де є нині. Нагадайте собі, що продовжувати перемага-
ти так само тяжко, як і перемогти вперше. Прийміть цей виклик — залишитися на вершині» 
(https://thepoint.rabota.ua/).

Зважаючи на цю інформацію, надайте розгорнуту письмову відповідь на проблемне питання.
Якими кроками для досягнення омріяної мети необхідно скористатися передусім?
Відповідаючи на питання, дотримуйтеся вимог на с. 5. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


