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Тема: КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

«МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА  
Варіант І 

І рівень 

1.«Став проти хмари, одна нога наперед і склав руки на грудях. Закинув 

назад бліде обличчя і вперед похмурим оком у хмару. Стояв так довгу 

хвилину, а хмара ішла на нього…так само міцно стояв, і кучері вились на 

голові в нього, як у гнізді гадюки». («Тіні забутих предків»)Це портретна 

характеристика… 

2. Хто сказав: "“...маю пильнувать ватри, аби не згасла через все літо, то була 

б біда!”?(«Тіні забутих предків») 

3.Чим закінчилася бійка між ворогуючими сім’ями?(«Тіні забутих предків») 

4. Що означає метафора "залізна рука города " ( за новелою 

М.Коцюбинського "Intermezzo")? 

5. Як герой новели М.Коцюбинського "Intermezzo"відреагував на звістку про 

повішених («про ряд білих мішків»)?  

6. Що таке імпресіонізм? Назвіть риси імпресіонізму. Які риси імпресіонізму 

наявні  в новелі «Іntermezzo»? 

7.Хто назвав Ольгу Кобилянську «пишною трояндою в українському саду»? 

8. Під час знайомства з ким відбулося знайомство з музикою головної героїні 

новели «Impromtu phantasie» («Фантазія-експромт»)? 

9.Про кого йде мова?  

«Була гарна сама собою. Ясна, майже попеляста блондинка, з правильними 

рисами і дуже живими блискучими очима. Збудована була прегарно... А що в 

своїх постановах була скора й консеквентна…» 

10. Кому з трьох героїнь новели «Valse mélancholique» належать слова 

«гордість - …се одинока зброя жінки, якою вона справді може вдержатися на 

поверхні життя»? 

ІІ рівень 

Дайте розгорнуту відповідь на питання. 

1. Охарактеризуйте образ ліричного героя з новели «Intermezzo». 

2. Що нового принесла в літературу О. Кобилянська своєю новелою «Valse 

melancoligue»? 

3. Марта вбачає щастя в сім’ї, Ганна – в мистецтві, а в чому воно для Софії? 

ІІІ рівень 

Поясніть у чому полягає автобіографічність новели «Меланхолійний вальс» 

О.Кобилянської. 

 

 

 

 

 



 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

«МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА  

Варіант ІІ 

І рівень 

1. М.Коцюбинський є представником літературного напряму… 

2.В уривку: «Вона і перше любила пишно вбратись, а тепер навіть у будень 

носила шовкові хустки, дорогі й писані мудро, блискучі дротяні запаски, а 

важкі згарди гнули їй шию» сказано про… 

3. .Хто “...дряпавсь на гору,... боровся з вітром,...хапався руками за камінь і 

все дерся на верх”?(«Тіні забутих предків») 

4.Про кого йде мова? 

“Була се слабосильна, ще доволі молода жінка з ніжними рисами обличчя, на 

якім за першим поглядом було пізнати, що тяжка, ненастанна праця й жура, 

що гнітила її, надали її п’ятно старості.” 

5.Кого мав на увазі ліричний герой, сказавши наприкінці твору «Ми таки 

стрілися» ("Intermezzo") ?  

6. Яка проблема не порушується в новелі М. Коцюбинського «Intermezzo»? 

7.Тема призначення митця у суспільстві розкрита у творі… 

8. Хто є автором музичного твору «Impromtu phantasie» («Фантазія-

експромт»)? 

9. Кому з трьох героїнь новели «Valse mélancholique» належать слова «Я 

живу штукою і вона відволікає цілковито мою душу…»? 

10.Дайте визначення новели. Назвіть характерні риси новели. 

ІІ рівень 

 Дайте розгорнуту відповідь на питання. 

1. Розкажіть про історію виникнення повісті «Тіні забутих предків». 

Розкрийте зміст назви. 

2. Розкрийте образ ліричної героїні та «музичну тему» у творчості Ольги 

Кобилянської. 

3. Назвіть провідні мотиви новел О.Кобилянської. 

ІІІ рівень 

В чому полягає краса повісті «Тіні забутих предків»? Поясніть. 

Наголошую на тому, що даний урок є останннім! Тому, 11 група у 

вас є рівно тиждень відправити мені на електронну адресу всі конспекти 

уроків із виконаними д/з та контрольними роботами. Через тиждень я 

вам виставлю річну оцінку по даному предмету, і більше ніяких завдань 

приймати та перевіряти не буду. 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

y.levchuk2976@gmail.com 

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

 


