
Дата: 08.04.201 

Урок № 51 

Тема. Контрольна робота № 5. Літературне «шістдесятництво», Митець і 

суспільство, Стоїчна українська поезія (тести, відповіді на запитання) 

Завдання:  
- перевірити рівень знань, умінь і навичок учнів із метою контролю і корекції 

- систематизувати вивчений матеріал із теми у процесі виконання 

різнорівневих завдань;  

 

Завдання контрольної роботи 

І рівень 
 Завдання з вибором однієї правильної відповідь( кожна правильна відповідь на 

запитання 1-6 оцінюється в 0,5 бала). 

1. Хто з поетів-«шістдесятників» був учнем О. Довженка? 

А Василь Симоненко 

Б Дмитро Павличко 

В Іван Драч 

Г Микола Вінграновський 

2. Василь Симоненко є автором збірок 

А «Любов і ненависть», «Гранослов», «Таємниця твого обличчя» 

Б «Корінь і крона», «Протуберанці серця», «Шабля і хустина» 

В «Тиша і грім», «Земне тяжіння», «Вино з троянд» 

Г «Атомні прелюди», «На срібнім березі», «Цю жінку я люблю» 

3. Укажіть ПРАВИЛЬНЕ твердження 

А Іван Драч вважав, що «художнику немає скутих норм» 

Б Василя Симоненка називають  «каменярем нової доби» 

В На події квітня 1986 року Дмитро Павличко відгукнувся твором 

«Чорнобильська мадонна» 

Г Народився Микола Вінграновський у селі Теліжинці на Київщині 

4. Назвіть улюблений жанр Григора Тютюнника 

А Роман  

Б Повість 

В Новела 

Г Поема 

5. Яку назву має збірка Ліни Костенко, що вийшла у 1977 р. після шістнадцяти 

років вимушеного мовчання поетеси? 

А «Мандрівки серця» 

Б «Над берегами вічної ріки» 

В «Неповторність» 

Г «Вітрила» 

6. У якому році за роман у віршах «Маруся Чурай» та збірку «Неповторність» Ліна 

Костенко стала лауреатом Державної премії України імені Тараса Шевченка? 

А 1980 

 Б 1985 



 В 1987 

 Г 1988 

 

ІІ рівень 
Завдання на встановлення логічної відповідності( за правильно виконане 

завдання – 1 бал). 

7. Установіть відповідність між назвами творів та уривками з них. 

Назва твору Цитата 

1 «У синьому небі я висіяв ліс» А Мені війнула в очі сивина, 

   Та я нічого не везу додому… 

2 «Два кольори» Б Дайте покататися, дядьку! 

  А ні, то візьміть хоч на раму… 

3 «Крізь сотні сумнівів я йду до 

тебе» 

В Не спиняйся, йди. То – шлях правдивий.  

Ти – його предтеча. 

4 «Балада про соняшник» Г Як же я без друзів обійдуся,  

   Без лобів їх, без очей і рук? 

 Д Дубовий мій костур, вечірня хода. 

    І ти біля мене, і птиці, і стебла… 

8. Установіть відповідності між мистецькими роботами та їхніми 
авторами. 

Автор Мистецька робота 

1 Ліна Костенко А  Антологія «Світовий сонет» 

2 Василь Симоненко Б Спільно з А. Добровольським написано сценарій 

«Перевірте свої годинники» 

3 Дмитро Павличко В Пісня «Виростеш ти, сину…» 

4 Іван Драч Г Фільм «Земля» (режисер) 

 Д Сценарій фільму «Криниця для спраглих» 

9. Установіть відповідність між автором та цитатою про нього. 

Автор Цитата 

1 Василь Стус А «Сонячний поет, в ураган узутий» 

2 Василь Симоненко Б «Різьбяр власного духу» 

3 Григір Тютюнник В «Солов’їне серце України» 

4 Іван Драч Г «Один із найвидатніших наших новелістів» 

 Д «Витязь молодої української поезії» 

 

ІІІ рівень 

Дайте розгорнуті відповіді на запитання (кожна правильна відповідь оцінюється 

в 1 бал). 

10. Як І. Драч реформував жанр балади? Проілюструйте це на прикладі «Балади 

про соняшник». 

11. У чому полягає значення творчої діяльності Дмитра Павличка для 

української культури? 

12. Як по-новітньому трактує Гр. Тютюнник тему «любовного трикутника» у 

новелі «Три зозулі з поклоном»? 



 

ІV рівень 
13. Творче завдання (змістовна, грамотна відповідь оцінюється в 3 бали). 

Напишіть літературне есе  на одну з тем: 

 Провідні мотиви лірики Д. Павличка. 

 «Україно! Ти для мене – диво!» (Образ України у творчості Василя Симоненка). 

 «Ми – не безліч стандартних «я», а безліч всесвітів різних» (за творами В. 

Симоненка та  власними спостереженнями). 

 «Поезіє, сонце моє оранжеве…» (за «Баладою про соняшник» І. Драча та 

власними спостереженнями). 

 Трагедія Марусі Чурай – трагедія України (за романом Ліни Костенко «Маруся 

Чурай»).  

 
Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

 y.levchuk2976@gmail.com 

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