
Дата: 28.12.2020 

Урок № 15 

Тема: Контрольна робота  

 

Українська проза 1920-1930-років XX століття. 

За творчістю М. Хвильового, В. Підмогильного, 

 Ю. Яновського, Остапа Вишні 
 

1. Справжнє прізвище Миколи Хвильового: 

А) Яловий;        Б) Губенко;        В) Фітільов;        Г) Блакитний. 

2.Укажіть назву збірки М. Хвильового, з якої почався його шлях як прозаїка: 

А) «Молодість»; 

Б) «Сині етюди» 

В) «Досвітні симфонії». 

3. Рядки М. Хвильового «…сама судьба повела двох братів по різних дорогах, і 

сталося так, як у сентиментальних народних казках: один завжди носив 

чистенький костюмчик та вже з дитинства мав тенденцію зробитись 

негативним типом, а другий і не знімав засмальцьованої сорочки…», з такого 

твору:  

А) «Сентиментальна історія»;                         В) «Я (Романтика)»; 

Б) «Кіт у чоботях»;                                           Г) «Мати». 

4. Про якого персонажа сказано: 

«Ім’я … ви можете знайти в історії архітектури Республіки, — його будинки, 

сміливі й 

прості, і досі прикрашають наші міста. В історії Великого Кіно — в нього почесне 

місце 

відданого й невтомного працівника, непомітного, скромного й упертого в 

роботі»?  

 А  Професор 

 Б  Тайах 

 В  Богдан 

 Г  Директор 

 Д  Сев 

5. Жанр твору «Майстер корабля»  

 А  філософська поема 

 Б  пригодницький роман 

 В  роман у віршах 

 Г  експериментальний автобіографічний роман 

 Д  соціально-психологічний роман 

6. Про що говорить То-Ма-Кі в наведеному уривку? 

B мене одна наречена, наречена з колиски, про яку я думав, мабуть, і тоді, коли не 

вмів ще говорити. Наречена, що для неї я жив ціле життя, їй присвятив сталеву 

шпагу й за неї підставляв під мечі важкий щит. ...Для неї я був сміливий і впертий, 

заради неї я хотів бути в першій лаві бійців — бійців за її розквітання. Для неї я 

полюбив море, поставив на гербі якір, що його приймають усі моря світу, і 

колишеться над ним могутній корабель… 

 А про море  



 Б про культуру нації 

 В про релігію 

 Г про балерину 

 Д про музику 

7. Про що говорить Сев у наведеному уривку? 

Коли б тільки його не змальовували синьою фарбою і красивими епітетами. 

Обов’язково над ним мусить 

літати чайка, що квилить-проквиляє, буревісники, що чують бурю, і кораблі з 

білими лоскутами парусів.  

А  про море 

 Б  про місто 

 В  про село 

 Г  про озеро 

 Д  про небо 

8. Укажіть ознаки неоромантизму (з перелічених-три), притаманні творам           

Ю. Яновського: 

А) змалювання реалій життя, заглиблення у причинно-наслідкові зв’язки; 

Б) герої, піднесені над бурями; 

В) поетизація життєлюбства; 

Г) посилена увага до соціальних проблем, їх критичне осмислення; 

Д) зацікавленість життям села. 

9. Укажіть, до якого літературного об’єднання належав В. Підмогильний: 

А) «Плуг»;                                    В) ВАПЛІТЕ; 

Б) «Молодняк»;                            Г) «Ланка» - МАРС. 

10.  У романі «Місто» В. Підмогильний словами  

«…на зріст він був високий, тілом міцно збудований і смуглий на обличчі. Молоді 

м’які волосинки, неголені вже тиждень, надавали йому неохайного вигляду. Але 

брови мав густі, очі великі, сірі, чоло широке, губи чутливі. Темне волосся він 

одкидав назад, як багато хто з селюків і дехто тепер з поетів» зобразив 

портрет: 

 

А) Левка;                                           В) Максима; 

Б) Степана Радченка;                       Г) Вигорського; 

11. Степан Радченко своє перше оповідання написав про: 

А) Кохання;                                       В) Київ; 

Б) Дитинство;                                    Г) Стару бритву. 

12. Визначте, який епізод відповідає певному сюжетному елементові роману 

Підмогильного «Місто»: 

А) Експрозиція;                               1.Смерть Зоськи; 

Б) Зав’язка;                                       2.Приїзд Степана Радченка до міста, перше 

В) Кульмінація;                                    знайомство з містом; 

Г)Розв’язка;                                     3. Знайомство з Ритою; 

                                                          4.  Поселення Степана Радченка а Гнідих 

13. Кого з українських письменників цього періоду називали «королем 

українського тиражу»? 

А) Павла Тичину;                  Б) Остапа Вишню;         

В) Юрія Яновського;             Г) Миколу Куліша. 



14. Яку збірку творів Остапа Вишні вважають «лебединою піснею»? 

А) «Вишневі усмішки кримські»;.                   Б) «Вишневі усмішки сільські»; 

В) «Вишневі усмішки театральні»;                  Г) «Мисливські усмішки». 

15. Яку назву має щоденник Остапа Вишні, який письменник вів на 

засланні? 

А)  «Моя автобіографія»;                                    В) «Душі мої, душі мої». 

Б)   «Чукрен»;                                                       Г) «Чиб’ю». 

16. Укажіть назву твору, що не належить перу Остапа Вишні: 

А) «Ленінград і ленінградці»;                             В) «Моя автобіографія»; 

Б) «Кіт у чоботях»;                                               Г) «Відкриття охоти». 

 

 17. Завдання відкритої форми (на вибір).  

  

 Дати відповідь на питання (одне на вибір): 

А) Чому  М. Рильський назвав Остапа Вишню «поетом полювання»?  

Б) Поясніть, чому новелу М. Хвильового «Я(Романтика)» присвячено «Цвітові 

яблуні» М. Коцюбинського? 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

y.levchuk2976@gmail.com 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та № уроку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


