
ДАТА: 22.04.2021 

УРОК № 59-60  

ТЕМА: ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ. САМОСТІЙНА РОБОТА. ТЕСТИ.  

 

ВАРІАНТ 1 

  

1 Установіть відповідність між назвою твору та автором. 

  

1 « Місто»                                                а) Г.Тютюнник 

2 « Нарід чи чернь?»                               б) Г.Косинка 

3 « Чухраїнці»                                         в) І Багряний 

4 « Свіччине весілля»                              г) М.Хвильовий 

5 « Вир»                                                   г) Л.Костенко 

6  « За мить щастя»                                 д) В Підмогильний 

7  « В житах»                                           е) Ю.Яновський 

8 « Огненне коло»                                   є) О.Довженко 

9 « Іван Іванович»                                   ж) І Кочерга 

10 « Маруся Чурай»                                з) У Самчук 

11  « Подвійне коло»                               и) О.Гончар 

12  « Україна в огні»                               і) Остап. Вишня  

  

2  Установіть відповідність між назвою поезії та автором. 

  

1 « Стилет чи стилос?»                                     а) П.Тичина 

2 « Зелена Євангелія»                                     б) В Симоненко 

3 « Молюсь і вірю»                                            в) В Сосюра 

4 « Золотий гомін»                                            г) Л.Костенко 

5 « Ти увійшла нечутно, як русалка»              г) Богдан-Ігор Антонич 

6 « Задивляюсь у твої зіниці»                          д) Д.Павличко 

7 « Був день, коли ніхто не плаче»                 е) В Стус 

8 « Пісня про матір»                                          є) М Вінграновський 

9 « Доля»                                                          ж) Є.Маланюк 

10 « На колимськім морозі калина»               з) Б.Олійник 

11 « Так ніхто не кохав»                                 и) М.Рильський 

12 « У синьому небі я висіяв  ліс»              і) В Свідзинський                                                   

Варіант 2  

1     Установіть відповідність між назвою поезії та  автором. 

   

1  « Пам´яті тридцяти»                                               а) В. Сосюра 

2  « Яблука доспіли, яблука червоні»             б) Б.Олійник 

3  « Ніч… а човен – як срібний птах»              в) І.Жиленко 

4  « Два Володьки»                                           г)  М.Рильський  

5  « Є в кохання і будні і свята»                       г) В.Стус 

6  « Ти зрікся мови рідної»                               д) Ж.Плужник 

7  «Українське альфреско»                             е) І.Драч 

8  « Чорна райдуга»                                         є) Л.Костенко      



9  «Крило»                                                          ж) П.Тичина 

10  « І світла алея»                                           з) М.Вінграновський 

11  « Лист до калини»                                       и) Д.Павличко 

12  «О, земле втрачена, явись»                        і) В.Симоненко   

  

  

2  Установіть відповідність між назвою твору та жанром твору. 

  

  

1 « Україна в огні» О.Довженко                      а) повість – поема 

2 « Тигролови» І.Багряний                              б) роман у новелах 

3 « Марія» У.Самчук                                        в) роман у віршах 

4 « Поза межами болю» 

     О. Турянський                                             г) соціально- психологічний роман 

5 « Мина Мазайло» М.Куліш                             г) новела 

6 «Вершники» Ю.Яновський                              д) вірш 

7  « Я (Романтика) М.Хвильовий                     е) верлібр 

8 « Для  вас, історики майбутні» 

      Є.Плужник                                                  є) кіноповість 

9 « Маруся Чурай»  Л.Костенко                      ж) балада 

10  « Крила»  І.Драч                                         з) п´єса 

11  « Самовбивці» В.Голобородько                   и) роман – хроніка 

12  « Огненне коло» І.Багряний                       і) пригодницький роман            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Василь Стефаник 

(представник 

«Покутської трійці») 

«Камінний хрест» 

(композиція – 7 

розділів) 

Психологічна новела 

(експресіонізм); авторська 

назва твору – «студія» 

Іван Дідух (Переломаний), його 

дружина (шалений танець перед 

від’їздом - кульмінація), син; образ  

коня, піщаний горб 

Ольга Кобилянська 

Гірська орлиця 

«Valse melancolique» Новела 

(модернізм з елементами 

імпресіонізму й 

символізму) 

Марта, Ганна, Софія Дорошенко 

Юрій Яновський 

(Юрій Ней, Юрій 

Юрченко - псевдоніми) 

«Майстер корабля» Експериментальний 

автобіографічний роман 

Має 4 епіграфи. 

То-Ма-Кі (Товариш Майстер Кіно –

головний герой-оповідач – 

Ю.Яновський); Сев- прототип 

О.Довженка; Професор – художник 

і архітектор Василь Кричевський; 

балерина Тайах – акторка і 

танцівниця Іта Пензо; Богдан – 

кінорежисер і сценарист Григорій 

Гричер; Директор – організатор 

кіновиробництва Павло Нечеса. 
Валер’ян 

Підмогильний 

представник доби 

«розстріляного 

відродження» 

«Місто» (Модерний) 

психологічний, 

філософський 

урбаністичний 

інтелектуальний роман 

(Неореалізм з елементами 

екзистенціалізму) 

Степан Радченко, Надійка — дівчина з 

села; Левко — студент; 

Ганнуся та Нюся — товаришки Надії; 

Лука Гнідий — хазяїн; Тамара 

Василівна (Мусінька) —дружина 

крамаря у якого жив Степан, його 

коханка; Максим — син Тамари 

Василівни(Мусіньки) та крамаря; 

Борис — студент, товариш Степана; 

Зоська — міська дівчина, кохана 

Степана; Рита —балерина; 

Вигорський —поет, товариш Степана. 

Микола Куліш 

представник доби 

«розстріляного 

відродження»; 

драматург 

«Мина Мазайло» Сатирична комедія 

(про українізацію 1920-30 

рр. ) 

(неореалізм) 

Родина Мазайла: Мина, його діти Рина 

(Мокрина) й Мокій, дружина Лина 

(Килина); тьотя Мотя (Мотрона 

Розторгуєва) з Курська, дядько 

Тарас,брат Мини з Києва; Уля (Уляна 

Розсоха)-подружка Рини; Баронова — 

Козино — вчителька «правильних 

проізношеній» російської мови. Тертика, 

Аренський, Губа — комсомольці, друзі 

Мокія 

Олександр Довженко 

(засновник «поетичного 

кіно») 

 

«Зачарована Десна» - 

остання повість 

автора, за його 

визначенням 

«автобіографічне 

кінооповідання» 

Автобіографічна 

кіноповість 

два ліричні герої — Сашко та Олександр 

Довженко, мати Одарка Єрмолаївна, 

батько Петро Семенович, дід Семен, 

прадід Тарас, прабаба Марусина. 

Олесь Гончар «Модри Камень» 

(назва твору – назва 

словацького містечка, 

що в перекладі означає 

«синій камінь») 

Психологічна новела 

(новела-спогад) 

(неоромантизм) твір 

про часи Другої 

світової  війни, 

складається з 5 частин 

Безіменний боєць-розвідник, 

словацька дівчина Тереза (Террі), її 

мати, розвідник Ілля, поліцаї 

Григір Тютюнник 

«Шістдесятник» 

«Три зозулі з 

поклоном» твір 

присвячено «Любові 

всевишній» 

Новела (філософська з 

елементами 

автобіографічності; 

(композиція – наявність 

новели в новелі) 

оповідач (Я) — студент, син Михайла й 

Софії, студент; Михайло — 

репресований чоловік Софії; Софія — 

дружина Михайла, мати оповідача; 

Марфа Яркова — закохана в Михайла, 

дружина іншого; (любовний трикутник); 

Карпо Ярковий — приземлений чоловік 

Марфи; дядько Левко — поштар 



  
 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

y.levchuk2976@gmail.com 

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

 

                                                                                                   

Іван Багряний 

(Іван Лозов’ягін); 

представник 

еміграційної літератури 

«Тигролови» (перша 

назва «Звіролови») 

Пригодницький роман 

(складається з 2 частин, по 

6 розділів з назвами ) 

Григорій Многогрішний — 25-річний 

український інженер-авіатор, родина 

Сірків — Денис Сірко, Сірчиха та їх 

діти Гриць та Наталка, майор НКВС 

Медвин; сім’я Морозів, мисливець-

тунгуз Пятро Дядоров, його дружина 

Фійона (коханка Медвина) 

Микола Хвильовий 
(Микола Фітільов); 

представник доби 

«розстріляного 

відродження»; 

засновник ВАПЛІТЕ, 

літературна дискусія 

1925-28 рр. 

«Я (Романтика)» 

Присвячено твір 

«Цвітові яблуні» 
М.Коцюбинського 

Новела (поєднання рис 

імпресіонізму та 

експресіонізму) 

Я- чекіст і людина, главковерх «чорного 

трибуналу»; дегенерат, Андрюша; 

доктор Тагабат; мати (Я) Марія 

(кульмінація – розстріл матері і 

черниць) 

Остап Вишня (Павло 

Губенко) 

«король українського 

тиражу» 

«Сом» 

 

 

 

«Моя автобіографія» 

Усмішка (зб. «Мисливські 

усмішки») – твір з 4 

частин. 

Гумореска (умовно 3 

частини про народження, 

дитинство, навчання) 

рудий дід Панько (оповідач) 

 

 

 

Автор – герой-оповідач; згадує батьків, 

бабусю 

Ліна Костенко 

«Шістдесятник» 

«Маруся Чурай» 

(прототип – 

легендарна піснярка 

Маруся Чурай) 

Історичний роман у 

віршах (визначення 

автора); складається з 9 

розділів із назвами 

Маруся Чурай (Марія Гордіївна Чурай), 

її мати Ганна Чураїха; Гриць Бобренко, 

його мати Бобренчиха, Галя 

Вишняківна; Іван Іскра; Мартин 

Пушкар, Лесько Черкес, Яким 

Шибилист; Богдан Хмельницький, 

мандрівний дяк, дід Галерник 

mailto:y.levchuk2976@gmail.com

