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Урок № 31 
Контрольна робота (тест) 

Творчість Лесі Українки, В. Винниченка, С. Чернілевського 
 

Мета: визначити рівень учнівських знань, умінь і навичок учнів із вивче-

них тем;  

розвивати навички зв’язного мовлення, уміння точно і стисло від-

повідати на запитання; систематизувати вивчене, робити ви-

сновки;  

сприяти моральному вихованню школярів. 

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

Обладнання: картки із завданнями. 
 

Перебіг уроку 
І. Організаційний момент 
 

ІІ. Оголошення теми і мети уроку 
 

ІІІ. Інструктаж учителя стосовно контрольної роботи 
 

ІV. Виконання контрольної роботи 
І варіант 

Початковий рівень (3 завдання по 1 балу).  

Оберіть один варіант відповіді 

Народилася Леся Українка 

А. На Волині 

Б. На Буковині 

В. На Галичині 

Г. На Миколаївщині 

Твір Володимира Винниченка «Федько-халамидник» за жанром 

А. Поема 

Б. Оповідання 

В. Поезія 

Г. Повість 

Станіслав Чернілевський надрукував у районній газеті свій перший 

вірш про 

А. Тараса Шевченка 

Б. Лесю Українку 

В. Івана Франка 

Г. Миколу Вороного 

Середній рівень (3 завдання по 1 балу) 

Установіть відповідність між назвами творів та їхніми авторами 

А. «Як дитиною, бувало…»                      1. Тарас Шевченко 

Б. «Забула внучка в баби черевички…»  2. Леся Українка 

В. «Федько-халамидник»                          3. Володимир Винниченко 

                                                                          4. Станіслав Чернілевський 

Що відчували діти, коли хоронили Федька? 

Яку назву мав перший вірш Лесі Українки, присвячений тітці Елі 

(О.Косач), яка була заслана у Сибір за політичні погляди. 

Достатній рівень (2 завдання по 1,5 бала) 

Який художній засіб використав Станіслав Чернілевський у виділених 

рядках вірша? 

Теплота родинного інтиму. 

Ще на шибах досвіток не скрес. 

Встала мати. Мотузочком диму 

Хату прив’язала до небес… 



 

Доповніть подані початки речень і впишіть пропущені слова. 

Леся Українка особливо любила балет П.Чайковського ….  

Володимир Винниченко написав книжку «Намисто», куди ввійшли 

оповідання про … 

Високий рівень (3 бали) 

Написати твір-мініатюру «Мої дитячі мрії». 

ІІ варіант 

Початковий рівень (3 завдання по 1 балу).  

Оберіть один варіант відповіді. 

Як називалося місто, в якому народилася Леся Українка? 

А. Луцьк 

Б. Новоград-Волинськ 

В. с.Колодязне 

Г. Ковель 

Під впливом якого письменника Володимир Винниченко пробує влас-

ні сили у красному письменстві? 

А. Івана Франка 

Б. Тараса Шевченка 

В. Миколи Вороного 

Г. Івана Котляревського 

У яких рядках вірша Станіслава Чернілевського «Забула внучка в баби 

черевички…» передано бабусину самотність? 

А. «А бабка все стояла на дорозі». 

Б. «І тихо бабка … дитячі черевички у спорожнілу хату занесла». 

В. «Лягла собі. І світло не світила». 

Г. «Торкнулась черевичків перед сном». 

Середній рівень ( 3 завдання по 1 балу) 

Установіть відповідність між назвами творів та їхніми авторами. 

А. «Співець»                                          1. Станіслав Чернілевський 

Б. «Теплота родинного інтиму…»       2. Тарас Шевченко 

В. «Федько-халамидник»                      3. Леся Українка 

                                                                 4. Володимир Винниченко 

За що батько давав гроші Федьку? 

Скільки років було Лесі, коли вона написала змістовного листа своєму 

дядькові М.Драгоманову? 

Достатній рівень (2 запитання по 1,5 бала) 

Який художній засіб використала Леся Українка у виділених рядках 

вірша? 

В час гарячий полудневий 

Виглядаю у віконце: 

Ясне небо, ясне море, 

Ясні хмарки, ясне сонце. 

Доповніть подані початки речень і впишіть пропущені слова. 

А бабка вже стояла на дорозі, 

Хустинкою торкаючись до … 

Перша збірка віршів Лесі Українки - …. 

Високий рівень ( 3 бали) 

Написати твір-мініатюру «Моє ставлення до Федька і Толі». 

 
V. Домашнє завдання 
Підготуватися до уроку позакласного читання (М. Павленко, 

“Домовичок повертається”) 
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