
КР № 3. Поетична творчість М. Семенка, П. Тичини, Є. Плужника, М. 

Рильського (тест). 

Мета: 

предметні: узагальнення й систематизація вивченого про життя і творчість 

М.Семенка, П. Тичини, М. Рильського, Є. Плужника; 

ключові: інформаційну: виявлення в учнів за допомогою запропонованих 

завдань рівня знань та вмінь із вивченої теми, закріплення їх, застосовуючи 

на практиці теоретичні знання;  

загальнокультурні: розвиток уваги, пам'яті, об'єктивності, удосконалення 

навичок самостійної роботи, інтересу до наслідків власної праці. 

Тип уроку: урок контролю та корекції знань, умінь і навичок. 

Надати відповіді на тестові питання 

За кожну правильну відповідь 1 бал 

 

Запитання 1 

Чому період у літературі 20-30 х років ХХ ст. називають «розстріляним 

відродженням»? 

 на ці роки припав штучний голодомор 

 почалися масові арешти письменників за сфабрикованими 

звинуваченнями 

 покінчив життя самогубством засновник літературної дискусії Микола 

Хвильовий 

 видана поема В. Сосюри «Розстріляне безсмертя» 

 

Запитання 2 

Перша збірка творів П.Тичини має назву 

 "Золотий гомін" 

 "Замість сонетів і октав" 

 "Сонячні кларнети" 

 "Вітер з України" 

 

Запитання 3 

Поезія П.Тичини "Арфами,арфами..." ідейно співзвучна твору 

 Марусі Чурай "Віють вітри, віють буйні" 

 Івана Франка "Чого являєшся мені у сні?" 

 Лесі Українки "Contra spem spero" 

 Миколи Вороного "Блакитна панна" 

 

 



Запитання 4 

Головний мотив твору П.Тичини "О,панно Інно..." 

 Краса людських почуттів 

 Туга за безнадійно втраченним коханням 

 Докір за нерозділене кохання 

 Гімн жінці 

 

Запитання 5 

Трагічні події під Крутами П.Тичина відтворив у поезії 

 "Пам'яті тридцяти" 

 "Одчиняйте двері" 

 "Ви знаєте як липа шелестить?" 

 "Арфами, арфами..." 

 

Запитання 6 

За родовою ознакою твір М.Рильського "У теплі дні збирання 

винограду" 

 Ліричний 

 Епічний 

 Ліро-епічний 

 Драматичний 

 

Запитання 7 

Які почуття виражає М.Рильський у вірші "Солодкий світ!.."? 

 Оптимізму, радості життя 

 Занепокоєності нестабільності у світі 

 Смутку через світові негаразди 

 Відстороненості від світових проблем 

 

Запитання 8 

Кого зазначає Є.Плужник у вірші "Вчись у природи творчого спокою...", 

потрібно поважати? 

 Батьків 

 Неньку 

 Народ 

 Визнаних взірців 

 

Запитання 9 

Провідний мотив поезії Є.Плужника "Ніч...а човен-як срібний птах!.." 

 Гармонія світу в єдності природи 

 Віра в щастя 

 Захоплення красою Всесвіту 

 Гімн життю 

 



Запитання 10 

До кого звертається М.Семенко у поезії "Запрошення"? 

 Всесвіту 

 Прийдешніх поколінь 

 Природи 

 Людей похилого віку 

 

Запитання 11 

Чим вражає читача ліричний герой вірша "Бажання" М. Семенка? 

 Прагне самовдосконалення 

 Своєю майстерністю 

 Хоче перевернути світ 

 Зовнішнім виглядом 

 

Запитання 12 

Що за допомогою звуків передає М.Семенко у вірші "Місто"? 

 Красу будівель 

 Вроду мешканців міста 

 Тишу 

 Поспіх,суєт 

 

 

 

Фото виконаних тестів висилати на ел.пошту irinanikolaevna1977@ukr.net 

Питання Viber, Telegram, WhatsApp 0999707381 
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