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Група № 22 

Урок № 4 

Тема уроку: «Контрольна робота №1. Творчість Ольги Кобилянської, 

Василя Стефаника й Володимира Винниченка (тест)» 

Мета уроку: перевірити знання творчості Ольги Кобилянської, Василя 

Стефаника й Володимира Винниченка; розвивати пам'ять, увагу, логічне 

мислення, самостійність, формувати уміння вчитися, виконувати тестові 

завдання, працювати самостійно, виховувати повагу до творчого доробку 

митців. 

Матеріали до уроку: 

Шановні учні, повторіть вивчені раніше біографії та твори Ольги 

Кобилянської, Василя Стефаника й Володимира Винниченка та виконайте 

контрольну роботу в робочих зошитах! Але пам’ятайте, що після карантину 

схожий тест буде проведено на уроці. 

Контрольна робота 

В.Стефаник, О.Кобилянська, В.Винниченко 

І Варіант 

(Завдання 1-8 по 0,5 бала) 

1. Укажіть ознаку, яка НЕ властива експресіонізму: 

А  гострота проблем вини і покарання; 

Б  увага до інтуїтивних осягнень та відтворення внутрішнього світу людини; 

В  захоплення ідеєю екології; 

Г  переплітання протилежностей  : високого і низького, прекрасного й 

потворного. 

2. Втікачі (В.Винниченко «Момент») після успішного завершення 

операції відчувають: 

А розпач, емоційне знесилення; 

Б втому, бажання забутися; 

В розчарування, зневагу один до одного; 

Г ейфорійний вибух радості, кохання. 

 

3. Тема масової еміграції українського селянства розкрита у творі: 

А  «Момент» В.Винниченка; 

Б  «Intermezzo» М.Коцюбинського 



В  «Новина» В.Стефаника 

Г  «Камінний хрест» В.Стефаника 

4. Яка спільна мета об`єднала в діяльності двох людей – оповідачі і Мусю 

(В.Винниченко «Момент») 

А прагнення повернутися на Батьківщину;      Б втекти з в’язниці: 

В  перетнути кордон;                                           Г одружитися. 

5. Композиційною особливістю новели «Камінний хрест» НЕ Є: 

А поділ на сім частин;                                     Б кульмінація в кінці твору;  

В розповідь від першої особи;                         Г  діалоги. 

6. Символом розпачу від прощання з рідним краєм у новелі «Камінний 

хрест» є  

   А  горб                Б танець                     В  хрест                 Г камінь 

7. Музично-пластичною поемою в прозі назвала новелу Ольга 

Кобилянської "Valse melancolique": 

А  Марко Вовчок  Б  Леся Українка   В Ліна Костенко   Г  Маруся Чурай. 

 

8. О.Кобилянська перші твори починала писати: 

А  українською мовою;                      Б  румунською мовою;  

В німецькою мовою;                        Г  польською мовою 

 

(Завдання 9-12 по 1 балу) 

9. Про якого персонажа літературного твору сказано: «Відколи…його 

запам’ятали в селі ґаздою, відтоді він мав усе лиш одного коня та малий візок 

із дубовим дишлем. Коня запрягав у підруку, сам себе у борозну»? ( укажіть 

героя, автора та назву твору). 

 

10. Перетнувши кордон, Муся (В.Винниченко «Момент») запропонувала 

коханому…. Чому? 

11. Продовжте цитату: « Від цієї пригоди Іван ходив усе зібганий у поясі, а 

люди прозвали його…..». 

 

12..Установіть послідовність подій за твором В.Винниченка «Момент»: 

 

1 2 3 4 

А  Оповідач спостерігає життям комах, не обтяженим  законами та мораллю; 

Б  Контрабандист відмовляється переводити втікача через кордон вдень; 

В  Оповідач знайомиться з фантастичною панною; 

Г  Утікачі розмовляють в житі, ховаючись від подорожніх. 

 

(Завдання 13 – 2 бали) 

 

13. Дайте визначення новели. Визначте жанрові особливості новел 

В.Стефаника. 

 

(Завдання 14 – 2 бали) 



 

14. Виконайте одне із завдань: 

 

1) Що змусило Івана Дідуха  (В.Стефаник «Камінний хрест») емігрувати  

до Канади? Як ви вважаєте, чи можна було знайти інший вихід із цієї 

ситуації? 

 

2) Чи мають майбутнє почуття, які зародилися між героями новели 

В.Винниченка «Момент»? Чи будуть вони щасливими? 

 

       3) Чому, на вашу думку, В.Винниченко  назвав свою новелу «Момент»? 

Чи існує зв'язок між заголовком і ідейним змістом твору? 

 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

 ledishade@ukr.net .  

У темі листа вкажіть ваше прізвище, предмет, номер групи та № 

уроку. 
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