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Тема: Контрольна робота. Творчість Ольги Кобилянської, Василя 

Стефаника й Володимира Винниченка 

Мета (формувати компетентності):  

предметні (перевірити рівень засвоєння знань, рівень сформованості вмінь та 

навичок з вивчених тем);  

ключові (уміння вчитися: навички аналізу різних творів; загальнокультурні: 

старанність, відповідальність). 

Обладнання: тести. 

ПЕРЕБІГ УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

Шановні учні, у зв’язку з тим що у нашому закладі освіти 

змішана форма навчання, уроки української літератури будуть 

тимчасово проводитися дистанційно. Ваші домашні завдання і 

конспекти уроків ви будете фотографувати і присилати мені на 

електронну пошту. Якщо у вас будуть виникати питання я дам 

кожному відповідь у Viber, Telegram, WhatsApp.  

Звертаюсь до Вас з проханням відповідально віднестися до  

вивчення української літератури тому що попереду нас з вами чекає 

ЗНО. 

Контрольна робота охоплює нову тему, цього навчального року 

та матеріал попередніх тем, які ми з вами вивчали в 2019-2020 

навчальному році. 

Початковий та середній рівень 

1. У якому краї народилася О. Кобилянська? 

А на Галичині; 

Б на Буковині; 

В на Волині; 



Г на Закарпатті. 

2. Якою мовою починала писати О. Кобилянська? 

А німецькою; 

Б польською; 

В українською; 

Г францьзькою. 

3. До яких прозових жанрів О. Кобилянська зверталася найчастіше? 

А новела й повість; 

Б роман і повість; 

В нарис і оповідання; 

Г оповідання й повість. 

4. Працювати для рідного народу, писати твори О. Кобилянську 

переконала… 

А С. Окунєва; 

Б Леся Українка; 

В Н. Кобринська; 

Г її мати. 

5. Який метод зображення пейзажу вимагає не відомостей про ландшафт, а 

звукових вражень від нього? 

А реалізм; 

Б сюрреалізм; 

В імпресіонізм; 

Г символізм. 

6. «Тіні забутих предків» за жанром — … 

А казка; 



Б легенда; 

В повість; 

Г притча; 

Ґ оповідання. 

7. Яку сюжетну роль відіграє в «Intermezzo» сцена зустрічі головного героя і 

селянина? 

А розв’язки; 

Б епілогу; 

В кульмінації; 

Г експозиції. 

8. Укажіть, який регіон України зображено з етнографічною деталізацією 

звичаїв і побуту в повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків». 

А Чернігівщину; 

Б Гуцульщину; 

В Поділля; 

Г Бойківшину. 

9. Творчість М. Коцюбинського пов’язується з… 

А експресіонізмом; 

Б романтизмом; 

В імпресіонізм; 

Г символізмом. 

10. Як називаються в повісті «Тіні забутих предків» пісні, що співала 

Марічка? 

А гаївки; 

Б співанки; 

В коломийки; 



Г колядки. 

11. Установіть відповідність (повість М. Коцюбинського «Тіні забутих 
предків» ) герой подія 

1 Іван А видобуває в старий спосіб вогонь; 

2 Марічка Б постійно ворожить, зраджує близькій людині; 

3 Палагна В потопає в Черемоші; 

4 ватаг Г покидає рідне село й повертається через шість років; 

 
Ґ уважає свою дитину підкинутим бісеням. 

12. Установіть відповідність між авторськими характеристиками та іменами 

персонажів з творів М. Коцюбинського. 

1 «… була з багацького роду, фудульна здорова дівка, з грубим голосом 

і воластою шиєю. Правда, вона любила пишнє лудінє… З неї була добра 

ґаздиня», «На добрім хазяйстві набралась тіла, стала повна й червона…» А 

Марічка 

Б 

Палагна 

В Хима 

2 «Стара улеслива баба, завжди така привітна, вона вечорами 

перекидалась в білого пса та нипала по загородах сусідських», «Чого 

тільки не виробляла ота родима відьма! Перекидалась у полотно., повзла 

вужем або котилась горбами прозорим клубком» 

3 «… погляд її чорних матових очей м’яко поринав у Іванове серце», «… 

обзивалась на гру флояри, як синичка до дикого голуба, — співанками. 

Вона їх знала безліч. і сама вміла складати пісні» 

Достатній та високий рівень 

13. У чому полягає символічність назви новели «Момент» В. Винниченка? 

14. У чому подібність та різниця між сюжетними лініями історії кохання 

Івана та Марічки з повісті «Тіні забутих предків» та історії кохання Ромео та 

Джульєтти з однойменної п’єси Шекспіра. 

Оцінювання: 

1-12 питання –  по 0,5 балів; 13-14 питання – по 3 бали 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Прочитати твір О. Кобилянської «Людина». 

Фото конспекту уроку, домашнього завдання висилати на ел.пошту 

irinanikolaevna1977@ukr.net 

Питання Viber, Telegram, WhatsApp 0999707381 

mailto:irinanikolaevna1977@ukr.net

