
06.04.2021 

Група № 35 

Урок № 59 

Тема уроку: «Література рідного краю (поетичні твори)». Повторення матеріалу 

до ЗНО. 

Мета уроку: ознайомити учнів із творчістю письменників рідного краю, з’ясувати із 

поетичні уподобання,  розвивати вміння аналізувати мотиви поезій,  комунікативні 

компетенції, поглиблювати любов до рідного краю через красу поетичного слова. 

Матеріали до уроку: 

1. Проаналізуйте ваш улюблений вірш письменника рідного краю в 

робочому зошиті. 

2. Виконайте тестові завдання до ЗНО 

1. Вірш М. Рильського «У теплі дні збирання винограду…»  за жанром –  

А пісня 

Б сонет 

В балада 

Г послання 

2. Главковерхом чорного трибуналу комуни у новелі «Я(Романтика)»  

М. Хвильового є 

А Я 

Б Тагабат 

В дегенерат 

Г Андрюша 

3. Композиційними особливостями роману «Місто» В. Підмогильного є 

А поділ на глави, кульмінація на початку твору 

Б присвята і розповідь від третьої особи 

В епіграф і розповідь від першої особи 

Г дві частини та два епіграфи 

4. Правильне прізвище Остапа Вишні –  

А Губенко 

Б Фітільов 

В Рудчекно 



Г Тобілевич 

5. У назві гуморески «Моя автобіографія» Остап Вишня використав 

А епітет 

Б інверсію 

В художній паралелізм 

Г приховану тавтологію 

6. НЕ НАЛЕЖИТЬ  до «празької школи » поетів 

А Наталя Лівицька-Холодна 

Б Оксана Лятуринська 

В Леонід Мосендз 

Г Іван Багряний 

7. Дракона в романі І.Багряного «Тигролови» нагадує 

А Многогрішний 

Б експрес. 

В Медвин 

Г тигр 

8. Композиційною особливістю новели «Модри Камень» Олеся Гончара є 

А кульмінація на початку твору 

Б поділ тексту на частини 

В наявність присвяти 

Г наявність епіграфа 

9. Поезія  в «Баладі про соняшник» І. Драча нагадує ліричному героєві 

А небо 

Б вітер 

В сонце 

Г соняшник 

10. У новелі Г. Тютюнника «Три зозулі з поклоном» слова «Любові 

всевишній» є  

А епіграфом 

Б присвятою 

В ліричним відступом 

Г художньою деталлю 



11. Роман у віршах «Маруся Чурай» Л.Костенко – твір  

А ліричний 

Б епічний 

В драматичний 

Г ліро-епічний 

12. Вірші В. Стуса «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…» і «Господи, гніву 

пречистого…» належать  до лірики  

А інтимної 

Б пейзажної 

В філософської 

Г громадянської 

 

 

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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06.04.2021 

Група № 35 

Урок № 60 

Тема уроку: Українська література від 20-років ХХ століття до наших днів (урок-

вікторина). Повторення матеріалу до ЗНО. 

Мета уроку: узагальнити і систематизувати вивчене впродовж року, повторити матеріал до 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

Матеріали до уроку: 

Шановні учні, це останній урок з української літератури, тому прошу вас 

надіслати мені виконані завдання як до попередніх уроків (хто іще цього не зробив), так 

і до уроків № 59-60 до кінця тижня. Вірші напам’ять я запитаю вас у програмі «ZOOM».  

Виконайте наступні тестові завдання з однією правильною відповіддю. 

 



 



 

 



 

 

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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