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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМОЮ: «ТВОРЧІСТЬ Ф. СТЕНДАЛЯ» 

І РІВЕНЬ 

1. Справжнє ім'я Стендаля: 

а) Берте; 

б) Л. Левен; 

в) Анрі-Марі Бейль? 

2. Псевдонім – Стендаль означає: 

а) назву квітки; 

б) назву містечка; 

в) назву гори? 

3. Прізвище письменника, який «хотів би, щоб його читали у 1935 році»: 

а) Бальзак; 

б) Стендаль; 

в) Меріме? 

4. Рік створення роману Стендаля «Червоне і чорне»: 

а) 1826; 

б) 1832; 

в) 1830? 

5. Слова: «Правда, гірка правда» – епіграф до твору Стендаля: 

а) «Про кохання»; 

б) «Пармський монастир»; 

в) «Червоне і чорне»? 

6. Прообраз героя роману «Червоне і чорне» Ж. Сореля: 

а) А. Берте; 

б) Ф. Донго; 

в) Д. Сансеверін? 

7. «Слід визначити, що дослід мій закінчується, і я ні за чим не шкодую.  

  Я був вартий кращої долі». Ці слова належать герою роману  

  «Червоне і чорне»: 

а) Ж. Сорелю; 

б) Фуке; 

в) Реналю? 

8. Життя Ж. Сореля можна поділити на: 

а) 4 етапи; 

б) 5 етапів; 

в) 3 етапи? 

9. Жульєн Сорель хоче стати священиком тому, що: 

а) дуже вірить у Бога; 

б) хоче зробити кар'єру; 

в) мріє втекти з дому? 
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10. Роман Стендаля «Червоне і чорне» за жанром: 

а) історичний; 

б) побутово-психологічний; 

в) соціально-психологічний? 

11. Основною рисою характеру Ж. Сореля, яка визначала його долю, була: 

а) честолюбство; 

б) хитрість; 

в) сміливість? 

12. Ж. Сорелю винесли смертний вирок, бо він: 

а) вчинив злочин у церкві; 

б) посягнув на людське життя; 

в) виступив проти суспільної несправедливості; 

г) визнав провину і наполягав на покаранні? 

ІІ РІВЕНЬ 

1. Поясніть багатозначну символіку назви «Червоне і чорне»,  

сенс підзаголовку «Хроніка XIX століття» і епіграфу до твору. 

2. Поясніть у чому полягає панорамність і узагальнюючий зміст роману. 

Або 

1. Чому Ж. Сорель не став щасливим? 

2. Порівняйте жіночі образи. 

III РІВЕНЬ 

Напишіть листа письменникові Стендалю з приводу прочитаного роману 

«Червоне і чорне» 

Або 

Роздуми над прочитаними сторінками роману «Червоне і чорне». 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМОЮ: «ТВОРЧІСТЬ О. де БАЛЬЗАКА» 

І РІВЕНЬ 

1.       Автор художнього твору «Помилка Оноре де Бальзака»: 

а) А. Моруа; 

б) С. Цвейг; 

в) Н. Рибак? 

2. О. де Бальзак народився: 

а) 1799 р.; 

б) 1802 р.; 

в) 1811 р.? 

3. Перший твір, який приніс успіх Бальзаку: 

а) «Кромвель»; 

б) «Шуани; 

в) «Гобсек»? 
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4. Перебування на Україні письменника пов'язано з: 

а) службовими справами; 

б) творчістю; 

в) особистими планами? 

5. Українські враження знайшли відображення у творі Бальзака: 

а) «Селяни»; 

б) «Батько Горіо»; 

в) «Шагренева шкіра»? 

6. Творчість О. де Бальзака – «енциклопедія життя французького суспільства»: 

а) XVIII ст.; 

б) І половини ХІХ ст.; 

в) кінця XIX ст.? 

7. «Людська комедія» О. де Бальзака складається з: 

а) 144; 

б) 96; 

в) 150 творів? 

8. Повість «Гобсек» написана: 

а) 1829 р.; 

б) 1830 р.; 

в) 1835 р.? 

9. Розповідь про Гобсека ведеться від імені: 

а) де Гранльє; 

б) Ернеста де Ресто; 

в) Дервіля? 

10. Прівище Гобсек в перекладі означає: 

а) брехун; 

б) живоїд; 

в) голландець? 

11. « У золоті втілено всі людські сили. А життя? Хіба це не машина,  

  яку приводять в рух гроші? Золото – ось духовна суть теперішнього  

  суспільства». Це думка: 

а) Гобсека;   

б) Дервіля;    

в) де Трая? 

12.     Який персонаж повісті «Гобсек» спричинив трагедію графа де Ресто: 

а) графиня де Ресто; 

б) Максим де Трай; 

в) Гобсек? 
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II РІВЕНЬ 

1. Як у повісті «Гобсек» О. де Бальзака поєднались риси романтизму і  

  реалізму? 

2.       Охарактеризуйте суть життєвої філософії Гобсека. 

Або 

1. Порівняйте образ Гобсека з образом іншого скупого (Плюшкіна,  

Скупого рицаря, Скупого, героя комедії Мольєра). 

2. Що доброго і злого вчинив Гобсек у житті? 

III РІВЕНЬ 

Твір. Золото губить людську душу (за повістю Бальзака «Гобсек»)  

Або 

Порівняльна характеристика образів Гобсека і Дервіля. 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМОЮ: ТВОРЧІСТЬ Ф. ДОСТОЄВСБКОГО 

І РІВЕНЬ 

1. Перший твір Ф. Достоєвського, який приніс йому успіх: 

а) «Бідні люди»; 

б) «Білі ночі»; 

в) «Двійник? 

2. Арешт Ф. Достоєвського був пов'язаний з: 

а) службовим злочином; 

б) участю у справі петрашевців; 

в) літературною творчістю? 

3. Символ людських страждань для Достоєвського – це: 

а) кілька хвилин очікування смерті; 

б) перебування на каторзі; 

в) сльоза дитини? 

4. На каторзі дружини декабристів подарували Ф. Достоєвському: 

а) ікону; 

б) Євангеліє; 

в) вірші Пушкіна? 

5. Основною темою творчості Ф. Достоєвського є: 

а) щастя; 

б) тема «маленької людини»; 

в) тема кохання? 

6. Рік створення роману Достоєвського «Злочин і кара»: 

а) 1860; 

б) 1866;  

в) 1871? 

7. Кому із героїв роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара» належать слова:  
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«А коли немає куди йти людині. А потрібно. А коли немає до кого,  

коли йти більше нікуди?»: 

а) Дуні; 

б) Разуміхіну; 

в) Мармеладову; 

г) Катерині Іванівні? 

8. Яка причина злочину Раскольникова: 

а) «Заволодівши грошима старої, використати їх...  

    на забезпечення себе в університеті»; 

б) «Воля і влада, а головне – влада! Над усією тремтячою тварюкою,  

    і над всім мурашником! Ось мета!»; 

в) «задля експерименту», «по теорії»? 

9. Які персонажі роману «Злочин і кара» втілюють ідею Достоєвського  

про самопожертву, самозречення: 

а) Соня; 

б) Раскольников; 

в) Лужин; 

   г) Дуня? 

10. Чий хрест дарує Соня Мармеладова Раскольникові перед тим, як той  

зізнався в убивстві: 

а) Катерини Іванівни; 

б) Лізавети; 

в) Соні? 

11. Чим є признання Раскольникова у вбивстві перед офіційними особами: 

а) наслідком чистосердечного каяття; 

б) кроком людини, яка впала у відчай; 

в) відмовою від своєї теорії? 

12. Соня Мармеладова розуміє антигуманність «теорії» Раскольникова,  

але вона співчуває йому, жаліє його, тому що: 

а) кохає; 

б) як віруюча людина не здатна його осудити;  

в) розуміє, що страждання може вилікувати будь-якого злочинця; 

г) вірить у його каяття? 

II РІВЕНЬ 

1. Поясніть філософське значення назви роману «Злочин і кара». 

2. М.М. Бахтін сказав, що романи Ф.Достоєвського – це «стенограма»  

безконечної суперечки. Суперечка кого, з ким і про що лежить в основі  

«Злочину і кари»? 

Або 

1. «Яка користь людині, якщо вона заволодіє всім світом,  
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а душі своїй нашкодить?» Як ця цитата з Євангелія від Матвія  

допомагає зрозуміти одне з основних питань роману «Злочин і кара»? 

2. Що спільного і відмінного в життєвих позиціях Раскольникова і Соні? 

ІІІ РІВЕНЬ 

Твір. Ж. Сорель і Р. Раскольников – шлях від наполеонізму до злочину (за 

романами Стендаля «Червоне і чорне» та Ф. Достоєвського «Злочин і кара»). 

Або 

Дискусійне питання: Р. Раскольников і його теорія в наш час. 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМОЮ: ТВОРЧІСТЬ Л. ТОЛСТОГО 

І РІВЕНЬ 

1. Лев Толстой народився в: 

а) Москві; 

б) Орлі; 

в) Ясній Поляні? 

2. Перший твір Л.Толсгого, який приніс йому успіх: 

а) «Отроцтво»; 

б) «Два гусари»; 

в) «Дитинство»? 

3. Враження від участі Л.Толстого у російсько-турецькій війні  

знайшли відображення у творі: 

а) «Казаки»; 

б) «Севастопольські оповідання»; 

в) «Юність»? 

4. Роман «Війна і мир» створювався Л.Толстим протягом: 

а) 1860 – 1869рр.; 

б) 1851 – 1857рр.; 

в) 1881 – 1889рр.? 

5. «Війна і мир» Л.Толстого – це: 

а) соціально-психологічний роман; 

б) роман-епопея; 

в) детективний роман; 

г) фантастичний роман? 

6. Історичні особи, зображені в романі, це: 

а) Пугачов; 

б) Наполеон; 

в) Олександр І; 

г) Радищев; 

д) Степан Разін; 

е) Багратіон; 
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ж) Кутузов; 

з) Суворов? 

7. Символічний епізод «зустрічі з дубом» пов'язаний з: 

а) Безуховим; 

б) Кутузовим; 

в) Каратаєвим; 

г) А. Волконським? 

8. Головний принцип зображення людських характерів у романі  

  Л. Толстого «Війна і мир»: 

а) розкривається індивідуальна психологія; 

б) показ розвитку характеру пов'язаний з ходом історії;  

в) зображуються лише негативні риси характеру;  

г) зображуються лише позитивні риси характеру?  

9. Які суспільні сили представлено у романі образами  

А. Болконського і П. Безухова: 

а) аристократи; 

б) декабристи; 

в) аполітичні сили; 

г) буржуа? 

10. Що виділяє автор у Наташі Ростової, героїні роману  

«Війна і мир», як найвищу людську доброчесність: 

а) зовнішню привабливість; 

б) розум; 

в) безпосередність; 

г) інтелігентність і освіченість? 

11. На чому заснована критика Наполеона у романі Л. Толстого «Війна і мир»: 

   а) неприязні автора до особистості французького імператора;  

         б) запереченні таланту Наполеона; 

         в) переконанні, що історію роблять не особистості, а маси; 

  г) вимогах цензури того часу? 

12.     У чому, на думку Л. Толстого, полягає велич Кутузова: 

а) у мистецтві полководця; 

б) у тому, що він втілював собою дух нації; 

в) у незалежності вчинків і рішень; 

г) у ненависті до Наполеона? 

ІІ РІВЕНЬ 

1. Які епізоди роману Л. Толстого «Війна і мир» показують, що  

«сталася противна людському розуму і всій людській природі подія»? 

2. Хто з учасників партизанського руху часів війни 1812 року,  

зображеного у романі «Війна і мир», вам запам'ятався і чому? 
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Або 

1. У чому виявився патріотичний подвиг Кутузова на військовій раді у Філях? 

2. В якій родині – Волконських чи Ростових – ви хотіли б виховуватись і чому? 

ІІІ РІВЕНЬ 

Порівняйте: Чи є однаковим, на вашу думку, ставлення Толстого і 

Достоєвського до ідеї людини з сильною волею, наполеонізму? 

Або 

Твір. Жіночі образи у романі Л.Толстого «Війна і мир». 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМОЮ: РОМАН Л. ТОЛСТОГО «АННА 

КАРЕНІНА» 

І РІВЕНЬ 

1. Своє творче покликання Л. Толстой визначав як: 

а) служіння суспільству; 

б) викривання соціальної несправедливості; 

в) служіння добру? 

2. Своєрідність психологізму прози, показ «діалектики душі» у  

  творчості Л. Толстого вперше проявився у творі: 

а) «Севастопольські оповідання»; 

б) «Дитинство»; 

в) «Ранок поміщика»? 

3. Рік створення роману Л. Толстого «Анна Кареніна»: 

а) 1872; 

б) 1877; 

в) 1875? 

4. У романі «Анна Кареніна» Л. Толстой розповідає про: 

а) історичні події; 

б) життя суспільства Росії кінця ХІХ ст.; 

в) майбутнє Росії?  

5. В основу сюжету роману Л. Толстого «Анна Кареніна» покладена: 

а) вигадана історія; 

б) сюжет іншого твору; 

в) реальна історія? 

6. Основною темою роману «Анна Кареніна» є: 

а) «думка сімейна»; 

б) подружня зрада; 

в) «думка народна»? 

7. «Анна Кареніна» Л. Толстого – це: 

а) соціально-психологічний роман; 

б) детективний роман; 
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в) соціально-побутовий роман? 

8.       Особливість композиції роману «Анна Кареніна» виявляється в тому, що це – 

а) «розповідь в розповіді»; 

б) роман в новелах; 

в) дві паралельні сюжетні лінії? 

9.  Хто із героїв роману Л. Толстого «Анна Кареніна» втілює авторські ідеали: 

а) О. Каренін; 

б) К. Левін; 

в) О. Вронський? 

10.  Образ свічки у романі Л.Толстого «Анна Кареніна» є символом життя: 

а) К. Левіна; 

б) Анни Кареніної; 

в) Кіті Щербацької? 

11.  Якого героя роману «Анна Кареніна» Л.Толстой порівнює з людиною,  

яка спокійно пройшла мостом і раптом побачила,  що «цей міст розібрали  

і там пучина»: 

а) К. Левіна; 

б) А. Вронського; 

в) О. Кареніна? 

12.  Слова: «Життя моє тепер, усе моє життя, незалежно від усього,  

що може трапитися зі мною, кожна хвилина його – не тільки не  

беззмістовне, як було раніше, а має безсумнівний зміст добра,  

який я ладен укласти в нього!» належать: 

а) С. Облонському; 

б) О. Кареніну; 

в) К. Левіну? 

II РІВЕНЬ 

1. Розкрийте філософські погляди Л.Толстого за романом «Анна Кареніна». 

2. Порівняйте обранців Анни Кареніної: Кареніна і Вронського. 

Або 

1. Чому уявлення Анни Кареніної про щастя виявилися ілюзорними? 

2. Порівняти пошуки життєвої істини Кареніною і Леніним. 

III РІВЕНЬ 

Твір. У чому трагедія Анни Кареніної? ( за романом Л.Толстого «Анна 

Кареніна»). 

Або 

Чи рівнозначно трагічні долі Анни Кареніної і Емми Боварі? 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМОЮ: ТВОРЧІСТЬ А.ЧЕХОВА 

І РІВЕНЬ 

1. А.Чехов народився в: 

а) Москві; 

б) Петербурзі; 

в) Орлі; 

  г) Таганрозі? 

2. Найвідоміший псевдонім молодого А. Чехова: 

а) Хамелеон; 

б) Антоша Чехонте; 

в) Боз? 

3. Перша збірка оповідань А. Чехова: 

  а) «Степ»;  

  б) «Строкаті оповідання»;  

  в) « Казки Мельпомени»? 

4. За професією А. Чехов був: 

 а) учитель; 

 б) лікар; 

 в) юрист? 

5. Головною темою оповідань А. Чехова, які увійшли до  

«Маленької трагедії», є: 

а) кохання; 

б) сенс людського існування; 

в) деградація особистості? 

6. П'єса «Чайка» є: 

а) першим драматичним твором нової драми А.  Чехова; 

б) першим драматичним твором митця; 

в) останнім твором Чехова? 

7. А. Чехов визначив жанр п'єси «Чайка» як: 

а) комедія; 

б) трагедія; 

в) трагікомедія? 

8. Образ чайки в одиоіменній п'єсі А. Чехова є символ долі: 

а) Тригоріна; 

б) Аркадіної; 

в) Заречної? 

9. Головною причиною самогубства Треплєва є: 

а) нещасливе кохання до Ніни; 

б) творча невдача; 

в) відчуття безцільності життя? 
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10. «Для митця головне не слова, не блиск..., а вміння терпіти.  

Умій нести свій хрест і віруй». До цього висновку приходить: 

а) Тригорін; 

б) Треплєв; 

в) Аркадіна; 

г) Зарєчна? 

11. Новаторство Чехова-драматурга полягає: 

а) побудові сюжету на гострому конфлікті; 

б) показі активних дієвих персонажів; 

в) перевазі внутрішнього конфлікту над зовнішнім?  

12. Хто із письменників писав: « У французів три письменники:  

Стендаль, Флобер, ну, ще Мопассан, але Чехов – кращий з них»: 

а) І. Бунін; 

б) Л. Толстой; 

в) М. Горький? 

ІІ РІВЕНЬ 

1. Чому А. Чехов назвав п'єсу «Чайка»? Розкрийте символіку твору. 

2. Хто із героїв п'єси «Чайка» виходить переможцем у зіткненні з життям? 

Або 

1. У чому полягає новаторський характер п'єси А. Чехова «Чайка»? 

2. Яким є ставлення до мистецтва у Аркадіної і Заречної? 

ІІІ РІВЕНЬ 

Твір. У пошуках земного і небесного простору для злету. 

Або 

Втілення долі мистецтва в характерах та долях головних героїв п'єси  

А. Чехова «Чайка». 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМОЮ: ТВОРЧІСТЬ ЧЕХОВА 

"СКРИПКА РОДШИЛЬДА" 

І РІВЕНЬ 

1. Події в оповіданні Чехова "Скрипка Ротшильда" відбуваються: 

а) в маленькому містечку; 

б) в селі; 

в) в столиці? 

2. Яків Іванов – герой оповідання "Скрипка Ротшильда" був: 

а) шинкарем; 

б) шевцем; 

в) гробарем? 

3. Вуличне прізвисько Якова Іванова: 

 а) Залізо; 
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 б) Мідь; 

 в) Бронза? 

4. Яків Іванов жив: 

а) бідно, як простий мужик; 

б) з середнім достатком; 

в) багато? 

5. Дружина Якова Іванова мала ім'я: 

а) Марія; 

б) Марфа; 

в) Матрона? 

6. Яків Іванов захоплювався: 

а) спортом; 

б) ловлею риби; 

в) грою на скрипці? 

7. Якова Іванова доймали думки: 

а) про збитки; 

б) про дохід; 

в) про збагачення? 

8. Дружина Якова зненацька занедужала: 

а) 1 травня минулого року; 

б) 5 травня минулого року; 

в) 6 травня минулого року? 

9. Марфа прожила своє життя: 

а) у достатку; 

б) у радості; 

в)  у  страху? 

10. Перед смертю Марфа згадувала: 

а) ліс; 

б) дитя; 

в) бурю? 

11. Марфа і Яків прожили сумісне життя: 

а) 52 роки; 

б) 50 років; 

в) 40 років? 

12. Яків подарував свою скрипку: 

а) Мойсею; 

б) Ротшильду; 

в) Мойші? 
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ІІ РІВЕНЬ 

1. Як да допомогою деталі Чехов розкриває духовну деградацію  

Бронзи, поясніть причини? 

2. Чому останні мелодії Бронзи так сподобались місцевим жителям? 

ІІІ РІВЕНЬ 

          Твір-роздум. Трагізм дрібниць життя на сторінках оповідання  

Чехова "Скрипка Ротшильда". 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМОЮ: ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ Ф. ТЮТЧЕВА 

І РІВЕНЬ 

1. Перебуваючи на дипломатичній службі, Ф. Тютчев живе довгий час у: 

а) Парижі; 

б) Мюнхені: 

в) Лондоні? 

2. Вперше твори Ф. Тютчева друкуються в: 

а) 1820 р.;  

б) 1830 р.;  

в) 1840 р.? 

3. У якому часописі були надруковані твори Ф. Тютчева під назвою  

«Вірші, надіслані з Німеччини»: 

а) «Современник»; 

б) «Московитянин»; 

в) «Отечественньїе записки»? 

4. Перша збірка поезій Ф. Тютчева побачила світ у: 

а) 1854 р.; 

б) 1856 р.; 

в) 1845 р.? 

5. Ф. Тютчев був представником: 

а) «чистого мистецтва»; 

б) романтичного мистецтва; 

в) реалістичного мистецтва? 

6. Цикл поезій Ф. Тютчева, присвячених темі кохання, носить назву: 

а) «Пісні про кохання»; 

б) «Останнє кохання»; 

в) «Денісьєвський цикл»? 

7. Лірику Ф. Тютчева називають натурфілософською, тому що: 

а) лірика має соціальне спрямування; 

б) зображення природи у віршах поєднується з  

     висловлюванням філософської думки; 

в) поет оспівує душу і тіло людини? 
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8. На світогляд Ф. Тютчева мала вплив філософія: 

а) Ф. Ніцше; 

б) інтуїтивізму; 

в) Ф.В. Шеллінга? 

9. «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!»  

Кому з поетів присвятив Ф. Тютчев ці рядки: 

а) О. Пушкіну; 

б) М. Лермонтову; 

в) М. Некрасову? 

10. Вірші Ф. Тютчева «Я вас зустрів – і все минуле...» стали романсом,  

  музику до них написав: 

а) П. Чайковський; 

б) С. Рахманінов; 

в) Ф. Глінка? 

11. Гримить відлуння голосисте! От дощик бризнув, пил летить.  

  Це рядки вірша Ф. Тютчева: 

а) «Літній вечір»; 

б) «Весняна гроза»; 

в) «Тіні сизії»? 

12. Перша збірка поезій Ф. Тютчева побачила світ у: 

а) 1854 р.; 

б) 1856 р.; 

в) 1845 р.? 

13.     Ф. Тютчев був представником: 

а) «чистого мистецтва»; 

б) романтичного мистецтва; 

в) реалістичного мистецтва? 

14.     Цикл поезій Ф. Тютчева, присвячених темі кохання, носить назву: 

 а) «Пісні про кохання»; 

 б) «Останнє кохання»; 

 в) «Денісьєвський цикл»? 

15.     Лірику Ф. Тютчева називають натурфілософською, тому що: 

 а) лірика має соціальне спрямування; 

 б) зображення природи у віршах поєднується з  

     висловлюванням філософської думки; 

 в) поет оспівує душу і тіло людини? 

16.     На світогляд Ф. Тютчева мала вплив філософія: 

а) Ф. Ніцше; 

б) інтуїтивізму; 

в) Ф.В. Шеллінга? 
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17.     «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!» 

Кому з поетів присвятив Ф. Тютчев ці рядки: 

а) О. Пушкіну; 

б) М. Лермонтову; 

в) М. Некрасову? 

18. Вірші Ф. Тютчева «Я вас зустрів - і все минуле...» стали романсом,  

музику до них написав: 

а) П. Чайковський; 

б) С. Рахманінов; 

в) Ф. Глінка? 

19. Гримить відлуння голосисте! От дощик бризнув, пил летить.  

Це рядки вірша Ф. Тютчева: 

а) «Літній вечір»; 

б) «Весняна гроза»; 

в) «Тіні сизії»? 

20.     Назва вірша Ф. Тютчева «Silепtsum» в перекладі з латині означає: 

  а) душа; 

б) любов; 

в) мовчання? 

ІI РІВЕНЬ 

1. Розкрийте художньо-естетичні принципи «школи чистого мистецтва»  

  в Росії. 

2. Визначіть основні теми лірики Ф. Тютчева. 

Або 

1. Доведіть, що Тютчев – поет-філософ. 

2. Порівняйте переклад вірша Ф. Тютчева «Весняна гроза»,  

здійснений М. Рильським, з оригіналом. 

III РІВЕНЬ 

Розгорнута відповідь на питання: Значення поезії «чистого мистецтва» у 

російській літературі. 

Або 

Твір-роздум. Чим мене приваблює поезія Ф. Тютчева. 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМОЮ: ТВОРЧІСТЬ А. ФЕТА 

І РІВЕНЬ 

1. Справжнє ім'я А. Фета: 

а) Шишкин; 

б) Іванов; 

в) Шеншин? 

2. Хто із російських літераторів зауважив: « Із поетів, які  
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проживають у Москві, талановитим є пан Фет»: 

а) В. Бєлінський; 

б) А. Грирорьєв; 

в) О. Дружинін? 

3. А. Фет був представником: 

а) реалістичного мистецтва; 

б) «чистого мистецтва»; 

в) романтичного мистецтва? 

4. Творчості А. Фета властиві: 

а) філософська лірика; 

б) пейзажна лірика; 

 в) громадянська лірика; 

 г) інтимна лірика? 

5. Літературним дебютом А. Фета була збірка поезій: 

а) «Ліричний пантеон»; 

б) «Вірші»; 

в) «Вечірні вогні»? 

6. А. Фет під час військової служби перебував в: 

а) Херсонській губернії; 

б) Орловській губернії; 

в) Криму? 

7. Найвідомішою ліричною мініатюрою А. Фета став вірш: 

а) «Я прийшов до тебе, мила»; 

б) «Шепіт, лагідне зітхання»; 

в) «Сяяла ніч»? 

8. Ліриці А. Фета притаманні риси: 

а) імпресіонізму; 

б) сюрреалізму; 

в) естетизму? 

9. На світогляд А. Фета мала вплив філософія: 

а) Ф. Ніцше; 

б) Спенсера: 

в) А. Шопенгауера? 

10. У вірші А. Фета «Я прийшов до тебе, мила» провідною темою є: 

а) краса природи; 

б) страждання через нерозділене кохання; 

в) краса почуттів людини та природи? 

11. Основна праця Фета-перекладача: 

а) вірші Горація; 

б) поезія Гейне; 
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в) сонети Шекспіра? 

12. Який російський письменник вірив у те, що А. Фету нащадки  

  поставлять пам'ятник «за його чудові вірші»: 

а) Л. Толстой; 

б) Ф. Достоєвський; 

в) І. Гончаров? 

II РІВЕНЬ 

1. Розкрийте основні естетичні принципи «школи чистого мистецтва»  

в Росії. Чи відобразилися вони у творчості А. Фета? 

2. Яка подія в житті А. Фета змінила його долю? 

Або 

1.       Схарактеризуйте особливості творчої манери А. Фета: 

а) громадянська лірика; 

б) інтимна лірика? 

13. Літературним дебютом А. Фета була збірка поезій: 

 а) «Ліричний пантеон»; 

 б) «Вірші»; 

в) «Вечірні вогні»? 

14. А. Фет під час військової служби перебував в: 

а) Херсонській губернії; 

б) Орловській губернії; 

в) Криму? 

15. Найвідомішою ліричною мініатюрою А. Фета став вірш: 

а) «Я прийшов до тебе, мила»; 

б) «Шепіт, лагідне зітхання»; 

в) «Сяяла ніч»? 

16. Ліриці А. Фета притаманні риси: 

а) імпресіонізму; 

б) сюрреалізму; 

в) естетизму? 

17. На світогляд А. Фета мала вплив філософія: 

а) Ф. Ніцше; 

б) Спенсера: 

в) А. Шопенгауера? 

18. У вірші А. Фета «Я.прийшов до тебе, мила» провідною темою є: 

а) краса природи; 

б) страждання через нерозділене кохання; 

в) краса почуттів людини та природи? 

19. Основна праця Фета-перекладача: 

а) вірші Горація; 
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б) поезія Гейне; 

в) сонети Шекспіра? 

20. Який російський письменник вірив у те, що А.Фету нащадки  

поставлять пам'ятник «за його чудові вірші»: 

а) Л. Толстой; 

б) Ф. Достоєвський; 

в) І. Гончаров? 

II РІВЕНЬ 

1. Розкрийте основні естетичні принципи «школи чистого мистецтва»  

в Росії. Чи відобразилися вони у творчості А. Фета? 

2. Яка подія в житті А. Фета змінила його долю? 

Або 

1.  Схарактеризуйте особливості творчої манери А. Фета. 

Визначте основну думку вірша А. Фета: 

Я прийшов до тебе, мила, 

Розказать, що сонце встало, 

Що його живуща сила 

В листі променем заграла, 

III РІВЕНЬ 

 Твір-роздум. Мої враження від поезії А. Фета 

Або 

 Картини природи у віршах А. Фета. 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМОЮ: ПОЕЗІЯ В. ВІТМЕНА 

І РІВЕНЬ 

1. Рік першого видання збірки В.Вітмена «Листя трави»: 

а) 1850; 

б) 1855; 

в) 1865? 

2. Слова: «Людськість промовляє трьома розтрубами фанфар.  

Шевченко – Вітмен – Верхарн мов кабелі од нації до нації» належать: 

а) Д. Павличку; 

б) П. Тичині; 

в) В. Коротичу? 

3. На формування світогляду В. Вітмена мала вплив філософія: 

а) Ф. Ніцше; 

б) позитивізму; 

в) трансценденталізму? 

4. Поезія В. Вітмена є: 

а) продовженням традицій класичної американської поезії;  
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б) новаторством тем та віршування; 

в) наслідуванням поезії європейських митців? 

5. Під час Громадянської війни США В. Вітмен: 

а) працює в шпиталі;  

б) бере участь у бойових діях; 

в) працює в редакції газети? 

6. Творчості В. Вітмена властиві: 

а) філософська лірика; 

б) пейзажна лірика; 

в) інтимна лірика? 

7. Збірка В. Вітмена «Листя трави» за життя поета видавалася: 

а) 5 разів; 

б) 10 разів; 

в) 9 разів? 

8. Основною темою збірки поезій В. Вітмена «Листя трави» є: 

а) краса природи; 

б) духовний шлях людини; 

в) історія Америки? 

9. Вірші В. Вітмена написані: 

а) ямбом; 

б) верлібром; 

в) білим віршем? 

10. Рядками «Я поет Тіла, і я поет Душі» починається твір В. Вітмена: 

а) «Пісня про себе»; 

б) «Діти Адама»; 

в) «О капітане...»? 

11. Вірш В. Вітмена «О капітане» присвячено: 

а) подіям Громадянської війни; 

б) прославленню морських офіцерів; 

в) президенту Лінкольну? 

12. Своєрідні «каталоги» в поезії В. Вітмена – це: 

а) переліки предметів, явищ; 

б) початок кожного рядка в алфавітному порядку;  

в) вживання пауз? 

ІІ РІВЕНЬ 

1. Чим можна пояснити ту велику роль, яку відіграє В. Вітмен в американській  

і світовій поезії? 

2. Що стало предметом зображення у книзі Уїтмена «Листя трави»? 

Або 

1. Що вплинуло на формування таланту В. Вітмена, які були його  
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філологічні, естетичні та етичні погляди? 

2. Чи є схожість між віршами раннього П. Тичини і І. Драча та поезії Уїтмена? 

ІІІ РІВЕНЬ 

Твір-роздум. Мої враження від поезії В. Вітмена 

Або 

Розгорнута відповідь на питання: Новаторство поезії В. Вітмена. 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМОЮ: ПОЕЗІЯ Ш. БОДЛЕРА 

І РІВЕНЬ 

1. «Квіти зла» Шарля Бодлера – це квіти, що виросли в нашій  

суперечливій душі на грунті жорстокого XX століття», – так про збірку 

висловився: 

а) І. Драч; 

б) Д. Павличко; 

в) О. Олесь? 

2. Творчість Бодлера належить: 

а) до раннього романтизму; 

б) до символізму; 

в) перехід від романтизму до символізму?  

3. Суть внутрішнього конфлікту в збірці «Квіти зла»: 

а) конфлікт між ідеалом та дійсністю; 

б) конфлікт між ідеалом та спліном; 

в) конфлікт між ідеалами різних людей? 

4. Добро і зло в поезіях Бодлера: 

а) протиставлені за традицією християнської релігії;  

б) проявляють свою сутність лише по відношенню до людини;  

в) однаковою мірою можуть бути джерелом прекрасного?  

5. За Бодлером краса: 

а) це істина і добро у світі; 

б) це вищий сенс прекрасного у світі; 

в) знаходиться поза межами морального? 

6. «У цю жорстоку книгу я вклав все своє серце, всю свою ніжність,  

  всю свою релігію (вивернуту), всю свою ненависть», - так Ш. Бодлер  

  говорив про збірку: 

а) «Квіти зла»; 

б) «Квіти добра»; 

в) «Квіти суму»? 

7. Тема стосунків поета і юрби особливо яскраво розкривається  

Бодлером в сонеті: 

а) «Альбатрос»; 
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б) «Продажна муза»; 

в) «Духовне світання»? 

8. Ліричного героя збірки Бодлера «Квіти зла» є:  

 а) розгубленим у душевному неспокої; 

 б) нерішучим у душевних шуканням і власних відчуттях;  

 в) уособленням добра і гармонії? 

9. Боротьба добра і зла в поезії «Альбатрос» втілюється (на реальному 

рівні) в образах: 

  а) моря і неба; 

 б) повітря і вогню; 

 в) альбатроса і матросів? 

10. Добро Бодлер визначає як: 

 а) чисту християнську любов до Бога;  

 б) любов і повагу до інших людей; 

 в) силу, що намагається злитися з нескінченним?  

11. За Бодлером справжня краса існує (див. текст поезії «Падло»):  

 а) в коханні; 

 б) в мистецтві; 

 в) в природі? 

12. Продовжити фразу з поезії Бодлера «Moesta et errabunda»: «Все, що 

кохаєш ти…»: 

  а) «ненавидить тебе!»; 

 б) «твого кохання гідне!»; 

 в) «тебе також кохає!»? 

ІІ РІВЕНЬ 

1. Назвати характерні ознаки романтизму, як вони співвідносяться з творчим 

доробком Бодлера. 

2. Розповісти історію створення збірки «Квіти зла». 

Або 

1. Особливості поетичної манери Ш. Бодлера (на прикладі збірки «Квіти зла»). 

2. Чому твори Бодлера викликали таку різку реакцію в суспільстві? 

ІІІ РІВЕНЬ 

Підготувати реферат «Структура збірки «Квіти зла». 

«Провідні теми і мотиви «Квіти зла». 

«Особливості поетики Ш. Бодлера». 

«Новаторські риси збірки «Квіти зла». 

«Характеристики стрижневих тем збірки «Квіти зла». 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМОЮ; ПОЕЗІЯ ПОЛЯ ВЕРЛЕНА 

І РІВЕНЬ 

1. Поль Верлен народився під знаком: 

а) Діви; 

б) Лева; 

в) Скорпіона? 

2. Верлен не стільки йшов по життю сам, скільки його несло по  

ньому вихровим виром, як написав він в: 

а) «Осінній пісні»; 

б) «Місячному сяйві»; 

в) «Вечірній зорі»?  

3.  Сприйняття музичної стихії як першооснови життя і мистецтва – одна з 

основних особливостей поетичного мистецтва: 

а) С. Маларме; 

б) П. Верлена; 

в) А. Рембо? 

4. Домінуючим настроєм поезії Верлена були: 

а) радість і сміх; 

б) смуток і зажура; 

 в) легковажність і необдуманість? 

5. Маніфестом декаденства стала поезія Верлена: 

а) «Подолані»; 

б) «Поетичне мистецтво»; 

в) «Над дахом дому – неба дах»?  

6. Друкований дебют Верлена припадає на: 

а) 1860 р.; 

б) 1862 р.; 

в) 1866 р.? 

7. Нариси Верлена про поетів Ш. Бодлера., А. Рембо і С. Малларме мали назву: 

а) «Поети з любові»; 

б) «Поети знайомі і незнайомі»; 

в) «Прокляті поети»?  

8. Найінтимшнішим поетом Верлена назвав: 

а) Луначарський; 

б) Брюсов»; 

в) Горький? 

9. Поет Верлен сприймав світ значною мірою через: 

 а) звуки; 

 б) думки; 

 в) слухи. 
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10. Верлен був у поезії видатним: 

 а) послідовником; 

 б) експериментатором; 

 в) новатором. 

11. Причиною смутку ліричного героя вірна Верлена «В серці і сльози і біль» є: 

 а) нерозділене кохання; 

 б) суспільна несправедливість; 

 в) туга без причин? 

12. У мелодійності вірша П. Верлен використав: 

 а) алітерації і звукові інструментовки; 

 б) зміст слів з однотипним звучанням; 

 в) зміст слів з різнотипним звучанням? 

ІІ РІВЕНЬ 

1. Прочитати вірш Верлена «Дон Кіхотові», виписати метафори і метафоричні 

вислови, пояснити їх значення. 

Дон Кіхотові 

О Дон Кіхоте мій, натхненнику богеми! 

Хай з тебе юрмами глузують мудраки, 

А нам твоє життя – понад усі поеми! 

Не мали рації, їй-Богу, вітряки! 

Рушай же з вірою до правди напрямки, 

На тім чуднім коні так любимо тебе ми… 

Як і в старі часи, закони скрізь ламкі, 

А кривди вистачить на всі, як є, системи. 

Ура! З тобою ми, юроди і співці –  

Веди на подвиг нас, в шаленості тверезий. 

Ще буде втрат і зрад, ми знаєм, та дарма: 

Замайорить колись крилатий стяг поезій 

Над сивим черепом нездарного ума! 

(переклад М. Лукаша) 

(«крилатий стяг поезій» – метафора, що локалізує обʼємне поняття людяного, 

емоційного; метафоричний вислів «сивий череп» – одвічний символ розуму).  

2. Довести, що поезія «Дон Кіхотові» має оптимістичний пафос. 

Або  

1. Довести, що наведений нижче вірш є автобіографічним у творчості Верлена: 

Прибув я в місто, сирота,  

Очима тихими багатий,  

Та нелукавого прийняти  

Зреклась лукава суєта.  

Мені двадцятий рік пішов,  
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І я жінок почав любити,  –  

Вони й не думали платити  

Любов'ю за мою любов.  

Я без отчизни й короля  

З душею ніжно – боязкою  

Хотів лягти на полі бою, –  

Не прийняла мене земля.  

Чи гість із давніх я століть,  

Чи із доби, яка ще буде, –  

Але багато добрі люди!  

За мене Господа моліть!  

(Переклад М. Рильського)  

2. В одному із сонетів збірки "Сатурнічні поезії" Поль Верлен писав: 

"... моя душа народилася для жахливих катастроф". Доведіть на 

прикладах із біографії поета, що його пророцтво здійснилося.  

Або  

1. Довести, що поезії Верлена за формою нагадують  

класичний сонет.  

2. Вказати на риси символізму в поезії Верлена.  

III РІВЕНЬ  

Написати творчу роботу на одну із запропонованих тем.  

1. Своєрідність лірики Поля Верлена.  

2. Довести, що "Осіння пісня" із циклу "Сумні пейзажі"  

є водночас і осіннім пейзажем, і "пейзажем душі".  

3. Проаналізувати пейзажну лірику Верлена, визначити типову  

"палітру" поета, пояснити, як вона пов'язана із внутрішнім  

світом ліричного героя.  

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМОЮ: ПОЕЗІЯ АРТЮРА РЕМБО  

І РІВЕНЬ  

1. Найважливіша праця символічного періоду Рембо:  

 а) книга віршів у прозі «Осяяння»;  

 б) книга віршів «Сліди»;  

 в) книга віршів «Дороги».  

2. «П’яний корабель» А.  Рембо – символ:  

 а) свіжих слів;  

 б) гострих відчуттів;  

 в) визволення від звичайного життя та узвичаєного бачення світу.  

3. Найзнаменитішою рисою вдачі Рембо було:  

 а) безкомпромісне бунтарство;  
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 б) схвалене ставлення до життя;  

 в) байдуже відношення до побуту?  

4. Визначте за уривком сонету Рембо «Голосівки», з яким кольором 

асоціювався в поета звук О: «О – неземна Сурма, де скрито скрегіт 

гострий,// Мовчання Янголів, Світів безмовний простір,// Омега, блиск 

його фіалкових очей»:  

 а) зеленого;  

 б) синього;  

 в) чорного?  

5. «П’яний корабель» – програмна поезія Рембо є:  

 а) символом волі і наснаги;  

 б) символом душі;  

 в) символом серця?  

6. Сонет «Сплячий в лощині»  є у Рембо: 

 а) наслідком болю часів війни;  

 б) наслідком роздумів про майбутнє;  

 в) наслідком спогадів про минуле?  

7. Рембо прагнув своєю поезією впливати:  

 а) на суспільне життя;  

 б) на мораль суспільства;  

 в) на погляди суспільства?  

8. Натурі  поета Рембо була притаманна:  

 а) активність;  

 б) пасивність;  

 в) спостережливість?  

9. Рембо чотири рази із дому бо:  

 а) був розлючений черствою дисципліною сімʼї і школи;  

 б) був зачарований подорожами;  

 в) був обмеженим у власних діях?  

10. Рембо надав віршові:  

 а) натурального дихання невимушеності;  

 б) конкретної форми;  

 в) логічності і послідовності?  

11. Декаденти зарахували Рембо до своїх після : 

 а) «Паризької оргії» ; 

 б) «Голосівок»;  

 в) «Осяянь» .    

12. Значення Рембо у світовії поезії полягає:  

 а) в збагачені манери французького вірша;  

 б) в оновлені жанрів поезії;  
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 в) в оновлені поетичних тем?  

ІІ РІВЕНЬ  

1. Чому після публікації «Осяянь» декаденти зарахували Рембо до 

своїх? 

2. На прикладах біографії А.  Рембо довести, що найзнаменитішою 

рисою його видачі було безкомпромісне бунтарство, всеосяжне 

заперечення, незгода.  

Або  

1. Чому Рембо звернувся до жанру віршів до поезії?  

2. У чому полягає творча індивідуальність Рембо?  

ІІІ РІВЕНЬ  

 Написати творчу роботу на одну із запропонованих тем:  

1. Поетична майстерність А.  Рембо.  

2. Образи-символи у поезії А.  Рембо.  

3. Ліричне «я» у вірші «Пʼяний корабель».  

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМОЮ:  

ТВОРЧІСТЬ ОСКАРА ВАЙЛЬДА  

І РІВЕНЬ  

1. «Життєвий шлях генія був би недокінченим і безглуздим без 

трагедії наприкінці, хто живе повною мірою, мусить бути 

розіпʼятим», –  такі роздуми висловив:  

 а) О. Вайльд;  

 б) Т.С.  Еліот;  

 в) П.  Елюар?  

2. О. Вайльда сучасники називали:  

 а) естетом;  

 б) королем життя;  

 в) щасливчиком?  

3. О. Вайльд був сином:  

 а) відомого політика і поетеси;  

 б) відомого лікаря і поетеси;  

 в) відомого вченого і поетеси?  

4. Найулюбленіший літературний прийом Вайльда:  

 а) порівняння;  

 б) парадокс;  

 в) зіставлення?  

5. Вислів: «Вайльд висміює саме те, що поважає» належить:  

 а) М.  Урнову;  

 б) Б.  Шоу;  
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 в) У. Морріс?  

6. За порадами лорда Генрі герой роману «Портрет Доріана Грея» 

шукав у житті:  

 а) боротьби;  

 б) логіки;  

 в) насолоди?  

7. «… намагаючись убити свою совість –  Доріан Грей вбиває себе», – 

так коментують суть роману «Портрет Доріана Грея»:  

 а) літературний критик;  

 б) сам автор – Вайльд;  

 в) психолог?  

8. Суперечливість роману «Портрет Доріана Грея» полягає у 

співставленні:  

 а) перших розділів і фіналу роману;  

 б) окремих частин роману;  

 в) другого і третього розділів роману?    

 9. У житті Доріан Грей заздрить:  

 а) портретові;  

 б) людям;  

 в) природні?  

10. Своє життя на експеримент насолоди у романі «Портрет Доріана 

Грея» обернув:  

 а) Лорд Генрі:  

 б) Доріан Грей  

 в) Безіл?  

11. Афоризми: «Обов’язок – не те, чого ми вимагаємо від інших і не 

виконуємо самі», «Час – це трата грошей» належить:  

 а) Б. Шоу;  

 б) О.  Вайльду;  

 в) У. Моррісу?  

12. Роман О. Вайльда «Портрет Доріана Грея» вийшов у світ окремим 

виданням: 

 а) влітку 1890 р.;  

 б) влітку 1891 р.;  

 в) влітку 1892 р.?  

ІІ РІВЕНЬ  

1. Що в особі та біографії письменника Оскара Вайльда вас вразило 

найбільше?  

2. Чому фабулу роману «Портрет Доріана Грея» можна вважати 

ідеальним прикладом парадоксальної фабули?  
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Або  

1. Як композиція роману допомагає висвітленню проблеми «життя і 

мистецтво»?  

2. Дати стислі характеристики головним героям роману О.  Вайльда 

«Портрет Доріана Грея».  

ІІІ РІВЕНЬ  

 Напишіть творчу роботу на одну із запропонованих тем:  

1. Естетизм у західноєвропейській літературі кінця XIX – початку 

ХХ століття.  

2. Оскар Вайльд –  апостол естетизму.  

3. Роман «Портрет  Доріана Грея» – дзеркало філософських та 

естетичних поглядів Оскара Вайльда.  

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМОЮ:  

ТВОРЧІСТЬ Г.  ІБСЕНА  

І РІВЕНЬ  

1. Г. Ібсен став керівником Норвезького театру, тому що:  

 а) був досвідченим режисером;  

 б) його драматичні твори були популярні;  

 в) він автор п’єс, написаних норвезькою мовою?  

2. Перша п’єса Г.  Ібсена:  

 а) «Фру Інгер з Естрота»;  

 б) його драматичні твори були популярні;  

 в) він автор п’єс, написаних норвезькою мовою  

3. Г. Ібсена влада переслідує як автора п’єси «Комедія кохання», бо:  

 а) Ібсен у творі піддає критиці чиновників Норвегії;  

 б) у творі таврується  норвезьке міщанство;  

 в) «оспівується» подружня зрада?  

4. Відʼїзд Г.Іпсена з Норвегії зумовлений:  

 а) творчими невдачами;  

 б) розчаруванням драматурга в скандинавському русі;  

 в) важкою хворобою?  

5. Типовим образом п’єс Г.  Ібсена є:  

 а) романтична людина;  

 б) розчарована людина;  

 в) людина бунтівна,здатна кинути виклик всьому світові?  

6. Драматичний твір Г.  Ібсена «Пер Гюнт» за жанром – це: 

 а) комедія;  

 б) трагедія;  

 в) драматична поема?  
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7. До якого з етапів творчого шляху Г.  Ібсена належить п’єса 

«Ляльковий дім»:  

 а) національно-романтичного; 

 б) реалістичного;  

 в) символістичного?  

8. П’єса «Ляльковий дім» – це:  

 а) сатирична комедія;  

 б) соціально-побутова драма;  

 в) соціально-психологічна драма?  

9. Нора, героїня твору Г.  Ібсена «Ляльковий дім», винна в тім, що:  

 а) привласнила батьківські гроші;  

 б) підробила підпис чоловіка на векселі;  

 в) підробила підпис батька на векселі?  

10. Хто із письменників зауважив, «що в скандальних країнах жіноче 

питання особливо сильно володіє думками, головним чином, 

завдяки впливу Г.  Ібсена»:  

 а) І. Франко;  

 б) Леся Українка;  

 в) О.  Кобилянська?  

11. Основна тема п’єси Г.  Ібсена  «Ляльковий дім»:  

 а) сімейне щастя;  

 б) боротьба за жіночу емансипацію;  

 в) справжнє призначення людини в цьому світі?  

12. Ляльковий дім в одноіменній п’єсі Г.  Ібсена – символічний образ:  

 а) щасливого сімейного життя;  

 б) штучного життя;  

 в) мрії героїні про щастя?  

ІІ РІВЕНЬ  

1. Розкрийте символіку назви Г.  Ібсена «Ляльковий дім».  

2. Порівняйте долі Нори і Кристини.  

Або  

1. У чому полягає новаторство Ібсена  – драматурга (на прикладі 

п’єси «Ляльковий дім»)?  

2. Порівняйте різдвяні історії («Ляльковий дім») та ОʼГенрі  (Дари 

волхвів).   

ІІІ РІВЕНЬ  

Твір-роздум. Чи можна вважати шлях до духовного визволення, 

образний Норою, вірним? (за п’єсою Г.  Ібсена «Ляльковий дім»)  

Або  
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Продовжити історію. Як, на вашу думку, складеться у подальшому 

життя Нори?  

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМОЮ:  

АНТОН ЧЕХОВ. «ВИШНЕВИЙ САД»  

І РІВЕНЬ  

1. П’єса А.  Чехова «Вишневий сад» була написана в:  

 а) Ялті;  

 б) Москві;  

 в) Меліхові?  

2. П’єса «Вишневий сад» А.  Чехова була в перше поставлена на 

сцені: 

 а) Московського художнього театру;  

 б) Олександрівського театру в Петербурзі;  

 в) Малого художнього театру в Москві?  

3. Драматичний твір А.  Чехова «Вишневий сад» – це: 

 а) історична драма;  

 б) комедія;  

 в) трагедія?  

4. «Вишневий сад» – це: 

 а) перший драматичний твір А.  Чехова;  

 б) перший твір нової драми А.  Чехова 

 в) його останній твір?  

5. Кого в п’єсі А.  Чехова «Вишневий сад» називають «облізлим 

паном»:  

 а) Лопахіна;  

 б) Гаєва;  

 в) лакея Яшу;  

 г) Петю Трофімова?  

6. Хто із героїв п’єси А.  Чехова «Вишневий сад» говорить, що він – 

мужик:  

 а) Гаєв;  

 б) Лопахін; 

 в) Петя Трофімов?  

7. Причина повернення Раневської на Батьківщину:  

 а) матеріальна скрута;  

 б) розчарування у коханні;  

 в) любов до дочки?  

8. Хто із героїв А.  Чехова назвав Петю Трофімова «недотьопою»:  

 а) Аня;  
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 б) Фіре;  

 в) Гаєв;  

 г) Раневська?  

9. Чому Лопачін купив вишневий сад:  

 а) для збагачення;  

 б) для власного самоствердження;  

 в) щоб допомогти Раневській;  

 г) щоб розпочати втілення своїх мрій щодо змін життя в Росії?  

10. Художній конфлікт п’єси «Вишневий сад» – зіткнення:  

 а) героїв у боротьбі за вишневий  сад;  

 б) інтересів дворянства та буржуазії;  

 в) різних поглядів на долю вишневого саду;  

 г) життєвих цінностей і нездатності їх зберегти?  

11. Вишневий сад в однойменній п’єсі А.Чехова – це символ:  

 а) Росії та духовності;  

 б) спогадів про минуле власників  саду;  

 в) майбутнього?  

12. Кому із письменників належать ці слова: «В плеяді великих 

європейських драматургів Чехов сяяв як зірка першої величини 

навіть поряд з Толстим і Тургенєвим. Чеховська драматургія 

підкорила сцену всього світу»:  

 а) М.  Горькому;  

 б) Б.  Шоу;  

 в) І. Буніну?  

ІІ РІВЕНЬ  

1. А. Чехов вважав, що центральний образ п’єси «Вишневий сад» –  

це Лопахін. Чи співпадає авторська точка зору з вашим 

сприйняттям твору?  

2. Чи є в характерах Лопахіна, Гаєва і Раневської спільні риси?  

Або  

1. Розкрийте символіку назви «Вишневий сад» та роль цього образу в 

п’єсі.  

2. У чому полягає новаторський характер п’єси А.  Чехова «Вишневий 

сад»?  

ІІІ РІВЕНЬ  

 Міні-твір. Прагнення до краси і правди героїв А.  Чехова 

Або  

Дискусійне питання: Чи могли герої п’єси А.  Чехова врятувати 

вишневий сад?  
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМОЮ:  

ТВОРЧІСТЬ МОРІСА МЕТЕРЛІНКА  

І РІВЕНЬ  

1. «Наше життя і наша планета для нас найважливіші і навіть єдино 

важливі явища в історії світу»? Кому належать ці слова:  

 а) М.  Метерлінку;  

 б) Г. Ібсену;  

 в) Е.  Верхарну?  

2. Хто так згадував про відвідини М.  Метерлінка: «Не можу забути 

ночей, проведених там. Я прислухався до таємничих шурхотів 

сплячого монастиря, до трісків, зойків, вересків, які ввижалися в 

ночі, до бою старовино годинника на вежі, до кроків стор ожа. Цей 

настрій містичного характеру повʼязувався із самим 

Метерлінком». 

 а) М.  Горький;  

 б) К.  Станіславський;  

 в) І. Бунін?  

3. М. Метерлінк, Г.  Ібсен, Е.  Верхарн, Г.  Гауптман, О.  Олесь є 

представниками:  

 а) реалізму у театральному мистецтві;  

 б) модернізму у театральному мистецтві;  

 в) символізму у театральному мистецтві?  

4. Свої естетичні та філософські погляди на мистецтво і театр 

Метерлінк виклав у трактаті:  

 а) «Скарби щасливих»;  

 б) «Скарби покірливих»;  

  в) «Скарби рабів»?  

5. Пʼєса-феєрія Метерлінка «Синій птах» складається:  

 а) з двох дій, дванадцяти картин;  

 б) з трьох дій, десяти картин;  

 в) з шести дій, дванадцяти картин?  

6. Тільтіль і Мітіль рушають на пошуки:  

 а) чорного птаха;  

 б) синього птаха;  

 в) зеленого птаха?  

7. Фея дарує Тілтілеві у подорож за синім птахом:  

 а) кільце невидимку;  

 б) килим-літак;  

 в) алмаз?  
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8. Бабасю і дідуся діти зустрічають:  

 а) у Країні спогадів;  

 б) у Країні суми;  

 в) у Країні минулого?  

9. Цікаві розмови з дітьми у Тільтіля відбулися:  

 а) в Царстві радості;  

 б) в Царстві майбутнього;  

 в) в Царстві добра?  

10. «Не марнуйте часу», –  так радить усім:  

 а) Душа Хліба;  

 б) Душа Світла;  

 в) Душа Вогню?  

11. Істина щастя людини розкривається автором п’єси:  

 а) у картині десятій;  

 б) у картині девʼятій;  

 в) у картині дванадцятій?  

12. За жанром твір Метерлінка «Синій птах» є:  

 а) драма;  

 б) драма-діалог;  

 в) драма-феєрія?  

ІІ РІВЕНЬ  

1. Визначити жанр «Синього птаха» і пояснити, чому цей твір 

називають алегоричним і символічним?  

2. Розказати про конфлікт, сюжет і композицію драми «Синій птах» 

М. Метерлінка.  

Або  

1. Які елементи казки в драмі «Синій птах» визначають її жанрові 

особливості?  

2. Зʼясуйте роль будь-якого діалогу у драмі М.  Метерлінка «Синій 

птах».  

ІІІ РІВЕНЬ  

 Теми для письмового контрольного опитування:  

1. Моя розмова з М.  Метерлінком – драматургом Бельгії.  

2. Зустріч з доброю казкою (роздуми з приводу прочитання «Синього 

птаха» М. Метерлінка).  

3. Доведіть, що Блаженство Матерлінської Любові –  найпрекрасніше 

з усіх.  
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМОЮ:  

ТВОРЧІСТЬ Б.  ШОУ  

1. Б. Шоу у царині драми продовжував традиції:  

 а) О. Вайльда;  

 б) Г. Ібсена;  

 в) А.  Чехова?  

2. Який письменник зауважив: «Зрозуміти Б.  Шоу –  це означає 

зрозуміти ХХ століття»:  

 а) Л. Толстой;  

 б) І.  Ірвін;  

 в) Четерстон?  

3. Яка Пʼєса Б.Шоу принесла йому перший успіх:  

 а) «Учень диявола»;  

 б) «Пігмаліон»;  

 в) «Дома вдівця»?  

4. В основу сюжету твору Б.  Шоу «Пігмаліон» покладено:  

 а) давньогрецький міф;  

 б) анекдотичну ситуацію;  

 в) реальну історію?  

5. Б. Шоу визначив жанр п’єси «Пігмаліон»:  

 а) лірична комедія;  

 б) роман;  

 в) трагедія?  

6. Рік створення п’єси «Пігмаліон»:  

 а) 1910; 

 б) 1900; 

 в) 1913? 

7. Чого навчав Хіггінс Елізу:  

 а) орфографії;  

 б) орфоепії; 

 в) синтаксису;  

 г) правил поведінки?  

8. Хто із персонажів п’єси Б.  Шоу «Пігмаліон» точніше характеризує 

людей:  

  а) батько Елізи;  

 б) Хіггінс;  

 в) Еліза Дулітл?  

9. З якою метою вперше прийшов батько Елізи в дім Хіггінса:  

 а) забрати Елізу;  
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 б) вимагати грошей;  

 в) побачитися з донькою?  

10. До кого з жінок Хіггінс ставився з більшою повагою:  

 а) до Елізи;  

 б) до матері;  

 в) до домоправительки?  

11. Хто, на вашу думку, вийшов переможцем у суперечці Хіггінса з 

Пікерінгом: 

 а) сам Хіггінс;  

 б) Пікерінг;  

 в) Еліза Дулітл;  

 г) ніхто?  

12. Хто, на вашу думку, найбільше сприяв успіхові Елізи:  

 а) Хіггінс;  

 б) Альфред Дулітл;  

 в) Пікерінг;  

 г) Еліза?  

ІІ РІВЕНЬ  

1. Поясніть, чому театр Б.  Шоу називають дискусійним, проблемним?  

2. Чи можна порівняти історію Елізи з історією Попелюшки? Якщо 

так, то чому?  

Або  

1. Яку роль у побудові сюжету п’єс Б.Шоу  відіграє парадокс. 

Наведіть приклади парадоксу в п’єсі «Пігмаліон».  

2. Чим відрізняється Еліза від Галатеї із давньогрецького міфу?  

ІІІ РІВЕНЬ  

Продовжити історію Елізи. Як, на вашу думку, склалося далі її 

життя? 

Або  

Хто із героїв твору Б.  Шоу вам сподобався і чому? Яку роль ви 

хотіли б зіграти, якби вам довелося грати на сцені?  

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ  

НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 10 КЛАСУ  

ТЕМА 1. Соціально-психологічна проза ХІХ століття.  

З французької літератури (Стендаль, О. де Бальзак). 

1. О. де Бальзак і Ф.Стендаль. творчістю цих письменників 

представлено французький:  

 а) романтизм;  

 б) реалізм;  
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 в) класицизм?  

2. Основоположник жанру соціально -психологічного роману в 

французькій літературі:  

 а) Бальзак;  

 б) Флобер;  

 в) Стендаль?  

3. Хто із французьких письменників вступив до армії Наполеона та 

брав участь у поході на Москву:  

 а) Бальзак;  

 б) Стендаль;  

 в) Гюго? 

4. Розповідь про Гобсека ведеться від імені:  

 а) Дервіля;  

 б) де Гранльє;  

 в) де Ресто?  

5. Слова «Правда, сувора  правда» – епіграф до твору:  

 а) «Гобсек»;  

 б) «Червоне і чорне»;  

 в) «Пані Боварі»?  

6. Автор твору «Людська комедія»:  

 а) О де Бальзак;  

 б) П.  Меріме;  

 в) Стендаль?  

7. Владу золота зображено у:  

 а) повісті «Гобсек»  Бальзака;  

 б) романі «Домбі ісин» Дікенса;  

 в) романі «Дейзі Міллер» Джеймса?  

8. Головною рисою характеру Жульєна Сореля є:  

 а) егоїзм;  

 б) мрійливість;  

 в) сентиментальність;  

 г) чуттєвість?  

9. Основна тема повісті Гобсек – це: 

 а) влада золота як руйнівної сили;  

 б) задушливість міщанства;  

 в) втрата ілюзій?  

10. Хто з героїв повісті Бальзака «Гобсек» спричинив трагедію графа 

де Ресто:  

 а) графиня де Ресто;  

 б) Максим де Трай;  
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 в) Гобсек?  

11. Вислів «Я був вартий кращої долі» належить героєві роману 

Стендаля «Червоне і чорне»:  

 а) Ж. Сорелю;  

 б) Фуке;  

 в) Реналю?  

12. «Об’єктивний метод» в реалістичній літературі започаткував:  

 а) Бальзак;  

 б) Мопассан;  

 в) Флобер?  

ІІ РІВЕНЬ  

1. Визначте характерні ознаки французького реалістичного роману 

ХІХ століття.  

2. Проаналізуйте один із вивчених творів (за власним вибором): 

жанр, коло основних проблем, тематика, художній конфлікт.  

Або  

1. Порівняйте за характерними ознаками французький реалістичний 

та романтичний романи, спираючись на вивчені твори.  

2. Схарактеризуйте один із образів реалістичної літератури (за 

власним вибором). Опишіть основні прийоми його творення.  

ІІІ РІВЕНЬ  

Твір-роздум. Чому, на ваш погляд, не згасає інтерес до творів 

класичної французької літератури ХІХ століття?  

Або  

Реферат. Основні тенденції розвитку французької літератури ХІХ 

століття.  

 

ТЕМА 2. Соціально психологічна проза ХІХ століття.  

З російської літератури (Ф.  Достоєвський, Л.  Толстой, А.  Чехов) 

І РІВЕНЬ  

1. Тема «маленької людини» є провідною у творчості:  

 а) Л. Толстого;  

 б) І.  Тургенєва;  

 в) Ф.  Достоєвського?  

2. Ф. Достоєвський у своїй творчості спирався на реалістичні 

традиції: 

 а) Пушкіна;  

  б) Гоголя;  

 в) Ф.  Достоєвського?  
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3. Символом трагічної долі зневажених і змучених бідняків у романі 

Ф. Достоєвського «Злочин і кара» є:  

 а) Катерина Іванівна; 

 б) Соня;  

 в) Мармеладов;  

 г) Лизавета;  

 д) старий кінь?  

4. Філосовський конфлікт роману Ф.  Достоєвського «Злочин і кара» 

полягає у зіткненні:  

 а) ідей, теорій із життям, яке заперечує і руйнує їх;  

 б) теорії Раскольникова з Сонинею ідеєю «смирення»;  

 в) теорії Раскольникова із законом, звичаями тощо?  

5. Герої Достоєвського за своїми характерами є:  

 а) типовими, звичайними представниками певного суспільного 

прошарку;  

 б) складними, роздвоєними особистостями в стані високого 

душевного напруження;  

 в) складними особистостями, поданими в розвитку їхньої 

психології?  

6. Роман-епопея у творчості Л.Толстого:  

 а) «Анна Кареніна»;  

 б) «Війна і мир»;  

 в) «Воскресіння»?  

7. «Діалектика душі» є основою психологізму прози:  

 а) А. Чехова;  

 б) І.  Тургенєва;  

 в) Л.  Толстого?  

8. Поліфонічність є характерною рисою творчого стилю:  

 а) Ф. Достоєвського;  

 б) А.  Чехова;  

 в) Л.  Толстого?  

9. Хто з українських письменників популяризував творчість  

Л. Толстого  своїми критичними статтями, видав ряд його творів:  

 а) Панас Мирний ; 

 б) І.  Франко;  

 в) М. Коцюбинський?  

10. У ранніх оповіданнях А.  Чехова провідною темою є розповідь про:  

 а) «дрібні драми дрібних обивателів»;  

 б) незвичайних героїв та їх пригоди;  

 в) історичні події та героїв історії?  
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11. «Потім, деколи згадував, як він бродив по кладовищу чи як їздив 

містом і шукав фрак, він ліниво потягнувся і говорив: «Скільки 

клопоту!»  

 Про якого героя А.Чехова йдеться:  

 а) Старцева;  

 б) Белікова;  

 в) Туркіна?  

12. Улюблені персонажі А.Чехова – це: 

 а) герої, які шукають відповіді на запитання: «Чому людина живе 

так нудно?», «У чому секрет щастя?»;  

 б) задоволені своїм життям;  

 в) активні борці за свої ідеали?  

ІІ РІВЕНЬ  

1. Порівняйте засоби зображення душевного стану людини 

Достоєвського і Толстого.  

2. Схарактеризуйте особливості прози А.  Чехова, еволюцію творчого 

шляху письменника.  

Або  

1. Як ви розумієте вислів Толстого: «Немає істини там, де немає 

простоти і правди»? Доведіть свою думку на прикладі відомих вам 

героїв. 

2. Чому твори пізньої прози А.  Чехова називають філософськими? 

Які проблеми віршують герої оповідань Чехова?  

Або  

1. Дайте загальну характеристику розвитку російської реалістичної 

літератури: провідні жанри, проблеми, видатні письменники.  

2. Як вирішують проблему загальнолюдського і особистого щастя 

людини Достоєвський, Толстой, Чехов?  

ІІІ РІВЕНЬ  

 Твір. Пошуки життя за Чеховим.  

 Реферат. Особливості стилю Л.  Толстого.  

Твір-роман. Що дало вам знайомство із російськими 

письменниками ХІХ століття?  

Або  

Реферат на тему: Взаємозвʼязки російської реалістичної літератури 

з реалістичним мистецтвом України.  
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ТЕМА 3 . Поезія середини ХІХ століття.  

З російської літератури (Тютчев, Фет);  

з літератури США – (Вітмен); з французької (Бодлер)  

І РІВЕНЬ  

1. Шеншин – справжнє прізвище відомого російського поета:  

 а) Ф. Тютчева;  

 б) А.  Фета;  

 в) М. Некрасова?  

2. А. Фета, Я.  Полонського, А.  Майкова вважають представниками:  

 а) «некрасівської школи»;  

 б) школи «чистого мистецтва»;  

 в) гуртка прерафаелітів;  

3. Школа «чистого мистецтва» в російській літературі виникла на 

противагу:  

 а) романтичній літературі;  

 б) реалістичній літературі;  

 в) заангажованій, соціально зорієнтованій літературі;  

 г) декаденським ідеям?  

4. Головним художнім принципом школи «чистого мистецтва» була 

орієнтація на:  

 а) соціальну роль мистецтва;  

 б) звільнення мистецтва від соціальної ролі;  

 в) космічну всеосяжність, планетарність творчості?  

5. «Літній вечір», «Весняні води», «Осінній вечір». Автор цих 

пейзажів у творах:  

 а) Ф. Тютчев;  

 б) А.  Фет;  

 в) М. Некрасов?  

6. Тебя ж, как первую любовь,  

 России серце не забудет!  

 Кому з поетів присвятив Ф.  Тютчев ці рядки:  

 а) О. Пушкіну;  

 б) М. Лермонтову;  

 в) М. Некрасову?  

7. Книга В.  Вітмена «Листя трави» побудована як:  

 а) збірка окремих віршів і поем;  

 б) цілісний твір;  

 в) поєднання різних поезій в цілісному творі?  

8. Сюжетною основою збірки В.  Вітмена «Листя трави» є:  

 а) духовна еволюція людини;  
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 б) розповідь про будні Америки;  

 в) опис розвитку американського суспільства?  

9. Віршований розмір збірки «Листя трави» є:  

 а) верлібр; 

 б) ямб;  

 в) білий вірш?  

10. Суть внутрішнього конфлікту в збірці «Квіти зла»:  

 а) конфлікт між ідеалом та дійсністю;  

 б) конфлікт між ідеалом та спліном;  

 в) конфлікт між ідеалами різних людей?  

11. Тема стосунків поета і юрби особливо яскраво розкривається 

Бодлером в сонеті:  

 а) «Альбатрос»;  

 б) «Продажна муза»;  

 в) «Духовне світання»?  

12. Ліричного героя збірки Бодлера «Квіти зла» є:  

 а) розгубленим у душевному неспокої;  

 б) нерішучим у душевних шуканнях і власних відчуттях;  

 в) уособленням добра і гармонії?  

ІІ РІВЕНЬ  

1. Чи пов’язане «чисте мистецтво» в російській поезії ХІХ ст. З 

попереднім розвитком світової естетичної думки?  

2. Яке значення у творчості Тютчева має тема кохання, зокрема 

«денисьєвський цикл»? У чому полягають особливості цього 

циклу?  

Або  

1. Чому в 60-ті роки ХІХ  ст. В Росії набуває особливої гостроти 

полеміка навколо «чистого мистецтва»?  

2. Які теми є провідними у ліриці А.  Фета?  

Або  

1. Шляхи творчості Бодлера.  

2. «Квіти зла» – книга життя поета Бодлера.  

Або  

1. Коли відбувається утвердження реалізму в американській 

літературі?  

2. Схарактеризуйте ліричного героя збірки У.  Уїтмена «Листя 

трави».  
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ІІІ РІВЕНЬ  

Твір-роздум. Хто із поетів ХІХ століття справив на мене 

найбільше враження?  

Або  

 Літературний реферат. Традиції «чистого мистецтва»  

в українській поезії.  

Або  

 Твір. Новаторство поезії В.  Вітмена. 

 Реферат. Типологічні риси американської поезії ХІХ ст.  

Або  

 Твір. Новаторство поезії Ш.  Бодлера. 

Твір-роздум. Чим мене приваблює збірка поезії Ш.Бодлера «Квіти 

зла»?  

 

ТЕМА 4. Література на межі ХІХ – ХХ ст.  

З французької поезії (Верлен,Рембо)  

І РІВЕНЬ  

1. Верлен не стільки йшов по життю сам, скільки його несло по 

ньому вихровим виром, як написав він в:  

 а) «Осінній пісні»;  

 б) «Місячному сяйві»;  

 в) «Вечірній зорі»?  

2. Сприйняття музичної стихії як першооснови життя і мистецтва – 

одна з основних особливостей поетичного мистецтва:  

 а) С.  Маларме;  

 б) П.  Верлена;  

 в) А.  Рембо?  

3. Маніфестом декаденства стала поезія Верлена:  

 а) «Подолані»;  

 б) «Поетичне мистецтво»;  

 в) «Над дахом дому –  неба дах»?  

4. Нариси Верлена  про поетів Ш.  Бодлера, А.  Рембо і С.  Малларме 

мали назву:  

 а) «Поети з любові»;  

 б) «Поети знайомі і незнайомі»;  

 в) «Прокляті поети»?  

5. Поет Верлен сприймав світ значною мірою через:  

 а) звуки;  

 б) думки;  
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 в) слухи?  

6. Верлен був у поезії видатним:  

 а) послідовником;  

 б) експериментатором;  

 в) новатором?  

7. Найважливіша праця символістичного періоду Рембо:  

 а) книга віршів у прозі «Осяяння»;  

 б) книга віршів «Сліди»;  

 в) книга віршів «Дороги».  

8. «Пʼяний корабель» А.  Рембо – символ:  

 а) свіжих слів;  

 б) гострих відчуттів;  

 в) визволення від звичайного життя та узвичаєного бачення світу.  

9. Найзнаменитішою рисою вдачі Рембо було:  

 а) безкомпромісне бунтарство;  

 б) схвальне ставлення до життя;  

 в) байдуже відношення до побуту?  

10. Визначте за уривком сонету  Рембо «Голосівки», з яким кольором 

асоціювався в поета звук О: «О – неземна Сурма, де скрито скрегіт 

гострий,// Мовчання Янголів, Світів безмовний простір,// Омега, 

блиск його фіалкових очей»:  

 а) зеленого;  

 б) синього;  

 в) чорного?  

11. «Пʼяний корабель» – програмна поезія Рембо є:  

 а) символом волі і наснаги;  

 б) символом душі;  

 в) символом серця?  

12. Рембо прагнув своєю поезією впливав:  

 а) на суспільне життя;  

 б) на мораль суспільства;  

 в) на погляди суспільства?  

ІІ РІВЕНЬ  

1. Розкрити провідні мотиви верленівських поезій.  

2. Роль «діалогу з Данте» у викритті вад бездуховного суспільства та 

«внутрішнього пекла» ліричного героя у збірці Ш.  Бодлера «Квіти 

зла».  

Або  

1. Система «відповідностей» між світом природи і внутрішнім світом 

ліричного героя у верленівських «пейзажах душі».  
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2. Ш. Бодлер – пізній романтик і предтеча символізму.  

ІІІ РІВЕНЬ  

 Захист рефератів.  

1. Символізм – один з найзнаменитіших напрямків у літераткрі 

останньої третини ХІХ – ХХ ст.  

2. Філософсько-естетичні засади  європейського символізму.  

3. П. Верлен, А.  Рембо, С.  Малларме, – видатні представники 

європейського символізму.  

 

ТЕМА 5. Розвиток європейської прози на межі ХІХ – ХХ століть.  

З англійської літератури О.  Вайльд «Портрет Доріана Грея»  

І РІВЕНЬ  

1. Теорію естетизму письменник О. Вайльд обґрунтував у творі:  

а) «Портрет Доріана Грея»;  

б) «Казки»;  

в) «Задуми»?  

2. В поняттях естетизм викладають:  

 а) певну модерністську течію;  

 б) характеристику розвитку поезії;  

 в) загальну назву ряду течій, тенденцій у мистецтві?  

3. У авторській передмові до роману О.  Вайльда «Портрет Доріана 

Грея» можна прочитати про:  

 а) художню платформу життя;  

 б) умовності в сюжеті роману;  

 в) історію життя героя?  

4. За твердженням О.  Вайльда, мистецтво відображає:  

 а) життя;  

 б) філософію;  

 в) читача?  

5. Лорд Генрі прагне керувати життям Доріана з метою:  

 а) цікавості;  

 б) розваги;  

 в) практицизму?  

6. Філософія взаємин лорда Генрі і Боріана Грея:  

 а) не думає про наслідки впливу на юнака;  

 б) свідомо замовчує свій негативний вплив на юнака;  

 в) попереджає Доріана про небезпеку і залишає за ним право 

вибору?  

7. З часу загибелі Сибіл Вейн обличчя Доріана на портреті набуло 

рис: 
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 а) зневаги;  

 б) жорстокості;  

 в) провини?  

8. Доріан Грей жорстоко і підступно вбиває:  

 а) Безіла Голуорда;  

 б) Алана Кемпбела;  

 в) Джеймса Вейна?  

9. Визначити в якому стилі (типі) О.  Вайльд подає у романі портрет 

Доріана: «А який прегарний був Доріан учора за обідом у клубі. 

Він сидів напроти Генрі, очі йому палали, уста розтулені в жахній 

насолоді, а тіні червоних абажурів ще біль підсилювали рум’янець 

того дива, що розквітало на його обличчі. Розмовляти з ним – це 

наче торкатися ніжних струн скрипки: він подає голос на кожен 

дотик і порух смичка…»: 

 а) реалістичний;  

 б) психологічний;  

 в) імпресіоністичний?  

10. Портрет Доріна Грея уособлює філософське поняття:  

 а) краси;  

 б) відповідальності;  

 в) совісті?  

11. О. Вайльд замальовує своїх героїв у романі «портрет Доріана 

Грея» як:  

 а) реалістичні образи;  

 б) образи – ідеї; 

 в) образи – символи?  

12. Ідею роману «Портрет Доріана Грея» Вайльд визначив як:  

 а) заперечення крайнощів, зловживання чим -небудь;  

 б) втілення різних аспектів астеризму;  

 в) перевагу етико-філософських переконань?  

ІІ РІВЕНЬ  

1. Чому Доріан Грей звершив життєвий шлях трагічно?  

2. Розкрити основні філософсько-естетичні і моральні проблеми 

твору.  

ІІІ РІВЕНЬ  

Порівняти вплив філософських ідей на конкретні вчинки у 

реальному житті Родіона Раскольнікова («Злочин і кара» 

Достоєвського) і Доріана Грея («Портрет Доріана Грея» О.  

Вайльда).  
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ТЕМА 6.  Оновлення драматургії на межі ХІХ – ХХ ст.  

(Ібсен, Чехов, Метерлінк, Шоу)  

І РІВЕНЬ  

1. Драматургія кінця ХІХ ст. розвивались у напрямку:  

 а) гостросюжетної драматичної дії;  

 б) заглиблення у духовний світ героїв;  

 в) реалістичного змалювання дійсності?  

2. Основоположником європейської «нової драми» вважають:  

 а) Г.  Ібсена;  

 б) А.  Чехова;  

 в) Б. Шоу?  

3. Знайдіть помилкове твердження: «Пʼєси Ібсена називають 

інтелектуально-англітичними», бо:  

 а) його герої є інтелектуалами;  

 б) герої пʼєси аналізують своє життя, осмислюють стосунки зі 

світом;  

 в) композиція п’єс покликана розкривати суспільні суперечності, 

проблеми, на які має відповісти собі глядач?  

4. Визначити дві основні риси характеру Хельмера, герої п’єси Г.  

Ібсена «Ляльковий дім».  

 а) порядність;  

 б) самозакоханість;  

 в) чесність;  

 г) кар’єризм;  

 д) принциповість;  

 е) здатність прощати.  

5. Крогетад, герой п’єси Г.  Ібсана «Ляльковий дім», відмовляється 

від шантажу і повертає вексель:  

 а) після сплати боргу;  

 б) після поновлення на посаді;  

 в) на прохання Крістини; 

 г) під впливом кохання;  

 д) зі співчуття до Нори?  

6. «Нора» – це друга назва п’єси Г.  Ібсена:  

 а) «Комедія кохання»; 

 б) «Богатирська могила»;  

 в) «Ляльковий дім»?  

7. «Обʼєктивна» манера оповіді А.  Чехова передбачає.  

 а) повну відсутність авторської позиції;  
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 б) пряму авторську оцінку подій та героїв;  

 в) відсутність прямої оцінки, вираженої підтекстом?  

8. Яка із п’єс А.  Чехова не належить до періоду «нової драматургії»:  

 а) «Іванов»;  

 б) «Чайка»;  

 в) «Дядя Ваня»;  

 г) «Три сестри»;  

 д) «Вишневий сад»?  

9. Проблеми життєвого виробу інтелігенції на початку ХХ ст. 

історичної долі Росії звучать у п’єсі:  

 а) «Іванов»;  

 б) «Вишневий сад»;  

 в) «Дядя Ваня»?  

10. Хто так згадував про відвідини М.Метерлінка: «Не можу забути 

ночей, проведених там. Я прислухався до таємничих шурхотів 

сплячого монастиря, до трісків, зойків, вересків, які ввижалися 

вночі, до бою старовинного годинника на вежі, до кроків сторожа. 

Цей настрій містичного характеру повʼязувався із самим 

Метерлінком».  

 а) М.  Горький;  

 б) К.  Станіславський;  

 в) І. Бунін?  

11. М. Метерлінк, Г.  Ібсен, Е.  Верхан, Г.  Гаунтман, О.  Олесь є 

представниками:  

 а) реалізму у театральному мистецтві;  

 б) модернізму у театральному мистецтві;  

 в) символізму у театральному мистецтві?  

12. Тільки і Містить рушають на пошуки:  

 а) чорного птаха;  

 б) синього птаха;  

 в) зеленого птаха?  

ІІ РІВЕНЬ  

1. Розкажіть про творчий внесок Г.  Ібсена у розвиток драматургії.  

2. Багатозначність образів, їхній символічній зв'язок з різними 

часовими верствами у п’єсі Чехова «Вишневий сад».  

Або  

1. Розкажіть про творчий внесок А.  Чехова у розвиток драми.  

2. Які моральні цінності відстоюють Ібсен і Чехов, коли говорять про 

заперечення старого у мистецтві.  

Або  
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1. Довести, що «Синій птах» – світла лірична феєрія про вищі 

цінності людського буття.  

2. Образи Ані і Петра Трофимова у п’єсі Чехова «Вишневий сад».  

ІІІ РІВЕНЬ  

 Твір: У чому полягає «високе мистецтво бути самим собою»?  

 (за п’єсами Г.  Ібсена і А.  Чехова).  

Або  

 Тези до виступу:  

Спільне і протилежне в творчості  Г.  Ібсена, А.  Чехова і М.  

Метерлінка.  

 

ТЕМА 7. Контрольне оцінювання за рік  

 Теми письмових робіт:  

1. Лист до письменника.  

2. Світ літератури і я.  

3. Душа людини у світі поезії.  
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Коди – відповіді  

Стендаль   1в 2б 3б 4в 5в 6в 7а 8б 9б 10в 11а 12в  

Бальзак  1а 2б 3б 4в 5а 6б 7б 8б 9в 10б 11а 12а  

Достоєвський  1а 2б 3а 4б 5б 6б 7в 8в 9а 10б 11б 12б  

Толстой   1в 2в 3б 4а 5б 6б,в,е,ж 7г 8 9а 10в 11в 12б  

«Анна Кареніна»   1в 2б 3б 4б 5в 6а 7а 8в 9б 10б 11в 12в  

Чехов   1г 2б 3в 4б 5б 6а 7а 8в 9в 10г 11в 12б 

Скрипка Ротшильда   1а 2в 3в 4а 5б 6в 7а 8в 9в 10б 11а 12б  

Тютчев   1б 2а 3а 4а 5а 6в 7б 8в 9а 10а 11б 12в  

Фет    1в 2а 3б 4а 5а 6а 7б 8а 9а 10в 11а 12а  

В. Вітмен    1б 2б 3в 4б 5а 6а 7в 8б 9б 10а 11в 12а  

Ш. Бодлер   1в 2в 3б 4в 5в 6а 7а 8а 9в 10в 11б 12б  

П. Верлен   1в 2а 3б 4б 5б 6а 7в 8б 9а 10в 11в 12а  

А.  Рембо    1а 2в 3а 4а 5а 6а 7б 8а 9а 10а 11б 12а  

О. Вайльд  1а 2б 3б 4б 5б 6в 7б 8а 9а 10б 11б 12в  

Ібсен   1в 2в 3б 4а 5в 6в 7б 8в 9в 10б 11в 12б  

«Вишневий сад»    1а 2а 3б 4в 5б 6б 7а 8г 9б 10г 11а 12б  

Метерлінк   1а 2б 3в 4б 5в 6б 7в 8а 9б 10б 11в 12в  

Шоу    1б 2б 3в 4а 5б 6в 7г 8б 9б 10б 11б 12г  

 

 

Тема 1  1б 2в 3б 4а 5б 6а 7а 8а 9а 10б 11а 12г 

Тема 2  1в 2б 3д 4а 5в 6б 7в 8а 9в 10а 11а 12а 

Тема 3  1б 2б 3в 4б 5а 6в 7а 8а 9а 10б 11а 12а 

Тема 4  1а 2б 3в 4б 5а 6в  7а 8а 9а 10а 11а 12б 

Тема 5 1в 2в 3а 4в 5б 6в  7а 8а 9в 10в 11б 12а 

Тема 6 1б 2а 3в 4б 5г 6в  7в 8а 9б 10б 11в 12б 
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ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 1 

З російської літератури. Олександр КУПРІН «Гранатовий браслет». 

З австрійської літератури. Франц КАФКА «Перевтілення». 

Тематичне оцінювання 1 Варіант 1 

Перший рівень 

1. Яка риса притаманна художньому світові Олександра Купріна: 

а) естетизм; 

б) неоромантизм; 

в) експресіонізм. 

2. Кому з героїв повісті Олександра Купріна «Гранатовий браслет» належать 

слова: «Кохання повинно бути трагедією. Найбільшою таємницею у світі! 

Ніякі життєві вигоди, розрахунки і компроміси не повинні торкатися його»? 

а)  Василеві Львовичу, чоловікові Віри Миколаївни; 

б) Миколі Миколайовичу, її братові; 

в)  генералові Аносову. 

3. Музику якого композитора заповів послухати княгині Вірі Желтков після своєї 

смерті (за повістю Олександра Купріна «Гранатовий браслет»)? 

а)  Вольфганга Амадея Моцарта; 

б) Людвіга ван Бетховена; 

в) Йоганна Себастьяна Баха. 

4. Франц Кафка вважається письменником... 

а)  німецьким; 

б) чеським; 

в) австрійським. 

5. Ким був за фахом Грегор Замза — головний герой новели Фран- ца Кафки 

«Перевтілення»? 

а) розсильним; 

б) комівояжером; 

в) портьє. 

6. Яка доля спіткала головного героя новели Франца Кафки «Перевтілення» в 

кінці розповіді? 

а)  Грегор одужав після жахливої хвороби; 

б) він так і залишився животіти у страхітливій подобі комахи; 

в)  головний герой помер на самотині від голоду, хвороби, знущань і зневаги 

рідних. 

Другий рівень 

7. Чи можна вважати сімейні стосунки подружжя Шеїних справжнім коханням (за 

повістю Олександра Купріна «Гранатовий браслет»)? 

8. Який епізод у повісті Олександра Купріна «Гранатовий браслет» став основою 

конфлікту? 
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9. Чим спричинений знаменитий «Лист до батька» Франца Кафки? 

10. Яка подія довела Грегорові Замзі, що він, хоч і в подобі комахи, все ж таки 

залишився людиною (за новелою Франца Кафки «Перевтілення»)? 

Третій рівень 

11. Розкрийте символіку гранатового браслета в однойменній повісті Олександра 

Купріна. 

12. Розкрийте поняття «модернізм», назвіть найвидатніших представників цього 

напряму. 

Четвертий рівень 

13. Напишіть невеличкий твір-роздум на тему «Нехай святиться ім'я твоє» (за 

повістю Олександра Купріна «Гранатовий браслет»). 

Тематичне оцінювання 1 Варіант 2 

Перший рівень 

1. Який твір приніс Олександрові Купріну всеросійську популярність? 

а)  «Молох»; 

б) «Олеся»; 

в)  «Гранатовий браслет». 

2. Яким було художнє завдання повісті Олександра Купріна «Гранатовий 

браслет»? 

а)  Показати «нерівність станів»; 

б) розкрити тему «маленької людини»; 

в) висвітлити духовно перетворюючу силу всепоглинаючого почуття кохання. 

3. Хто з героїв повісті Олександра Купріна «Гранатовий браслет» зробив 

фатальний візит телеграфістові Желткову? 

а) Генерал Аносов; 

б) Густав Фрієссе, чоловік Анни; 

в) чоловік та брат княгині Віри. 

4. Де народився і прожив все життя Франц Кафка? 

а) у Празі; 

б) у Відні; 

в) у Берліні. 

5. Що схвилювало Грегора Замзу одразу після перетворення на комаху (за 

новелою Кафки «Перевтілення»)? 

а) Грегор усвідомлює, що його біда непоправна; 

б) він страшиться гніву начальника через запізнення на роботу; 

в) він боїться гніву своїх рідних. 

6. Чому рідні Грегора Замзи вважають своє становище після перевтілення 

нестерпним (за новелою Кафки «Перевтілення»)? 

а) Тепер їм самим треба шукати засобів для існування; 

б) вони бояться осуду оточуючих; 
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в) рідні жаліють Грегора і потерпають від того, що не в силі йому допомогти. 

Другий рівень 

7. Як улюблена музика Желткова характеризує його почуття і його самого (за 

повістю Олександра Купріна «Гранатовий браслет»)? 

8. Що відбувається із княгинею Вірою після смерті Желткова (за повістю 

Олександра Купріна «Гранатовий браслет»)? 

9. Чому Грегорові доводилося самому утримувати всю сім'ю, квартиру та ще й 

прислугу (за новелою Франца Кафки «Перевтілення»)? 

10. Чому новела Франца Кафки називається «Перевтілення»? 

Третій рівень 

11. Охарактеризуйте зовнішній і внутрішній сюжети повісті Олександра Купріна 

«Гранатовий браслет». Яку роль відіграє внутрішній сюжет? 

12. Яку роль відіграє інтер'єр у композиційній структурі новели Франца Кафки 

«Перевтілення»? 

Четвертий рівень 

13. Дайте розгорнуту відповідь на питання: «Що довів Желтков своїм коханням, 

«сильним як смерть», і своєю смертю?» (За повістю Олександра Купріна 

«Гранатовий браслет». 

Тематичне оцінювання 1 Варіант 3 

Перший рівень 

1.    Який твір Олександра Купріна написаний за мотивами біблійної «Пісні над 

піснями»? 

а) «Суламіф»; 

б) «Олеся»; 

       в) «Поєдинок». 

2.   Ким доводився генерал Аносов – герой повісті Олександра Купріна  

      «Гранатовий браслет» – сестрам Вірі й Анні? 

а) Дідусем; 

б) дядьком; 

в) хрещеним батьком Анни. 

3.  Чому Желтков заподіяв собі смерть (за повістю Олександра  

Купріна «Гранатовий браслет»)? 

а) Тому що він боявся переслідувань родичів княгині Віри; 

б) тому що він розтратив казенні гроші; 

в) тому що він вважав, що жити без кохання не варто. 

4.  Як утворене прізвище головного героя новели Франца Кафки  

«Перевтілення» Замза? 

а) Це псевдонім Кафки; 

б) це криптограма прізвища Кафка; 

в) це анаграма прізвища Кафка. 
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5.  Що батько Грегора Замзи вчинив із сином після втечі керуючого  

     (за новелою Кафки «Перевтілення»)? 

а) Батько спокійно обговорив із сином ситуацію, що склалася; 

б) він допоміг Грегорові повернутися до свого помешкання; 

      в) він палицею загнав сина у його кімнату, нанісши йому важкі ушкодження. 

6.  Які мрії виношував Грегор щодо своєї сестри Грети (за новелою Франца  

Кафки «Перевтілення»)? 

а) Грегор мріяв заробити сестрі на гарний посаг, щоб вона гідно вийшла заміж; 

б) він хотів віддати Грету навчатися до консерваторії; 

в) брат хотів допомогти сестрі здобути посаду секретарки у фірмі,  

де він сам служив. 

Другий рівень 

7.   Окресліть найважливіші віхи творчого шляху Олександра Купріна. 

8.   Розкрийте роль прощального листа телеграфіста Желткова в сюжетній  

канві повісті 

Олександра Купріна «Гранатовий браслет» 

9. Чому Грегор не дозволив сестрі й матері зняти зі стіни в його кімнаті портрет  

жінки (за новелою   Франца Кафки «Перевтілення»)? 

10. Який світ називаємо «кафкіанським»? Свою думку обґрунтуйте. 

Третій рівень 

11. Розкрийте еволюцію образу княгині Віри (за повістю Олександра Купріна 

«Гранатовий браслет»), 

12. Як розкривається проблема відчуження в новелі Франца Кафки «Пере-

втілення»? 

Четвертий рівень 

13. Чи згодні ви зі словами генерала Аносова, героя повісті Олександра Купріна 

«Гранатовий браслет»: «Кохання повинно бути трагедією. Найбільшою 

таємницею у світі! Ніякі життєві вигоди, розрахунки і компроміси не повинні 

торкатися його»? Як ви вважаєте, чи потрібне таке кохання в реальному житті? 

Напишіть невеличкий роздум. 

Тематичне оцінювання 1 Варіант 4 

Перший рівень 

1. Який твір Олександра Купріна викриває порядки в російській царській армії? 

а)  «Гранатовий браслет»; 

б) «Молох»; 

в)  «Поєдинок». 

2. Хто є виразником авторських ідей у повісті Олександра Купріна «Гранатовий 

браслет»? 

а) Князь Шеїн; 

б) телеграфіст Желтков; 
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 в) генерал Аносов. 

3. Що символізує червона троянда, яку княгиня Віра принесла покійному 

Желткову (за повістю Олександра Купріна «Гранатовий браслет»)? 

а) прощання з покійним; 

б) повагу до його почуттів; 

в)  велике кохання, яке трапляється тільки один раз на тисячу років, яке не 

відбулося і пройшло повз княгиню Віру. 

4. До якої художньо-стильової течії тяжіє творчість Франца Кафки? 

а)  символізму; 

б) імпресіонізму; 

в)  експресіонізму. 

5. Чому Грегор Замза тримався свого місця комівояжера (за новелою Франца 

Кафки «Перевтілення»)? 

а)  Грегор дуже любив свою професію; 

б) він мусив сплачувати борг батька й утримувати сім'ю; 

в)  Грегор збирав гроші на одруження сестри. 

6. Як можемо назвати тип літературного героя, втілений в образі Грегора Замзи 

(за новелою Франца Кафки «Перевтілення»)? 

а)  маленька людина; 

б) зайва людина; 

в)  бунтівна людина. 

Другий рівень 

7. Чому в очах родичів і знайомих княгині Віри Миколаївни Шеїної Желтков зі 

своїм вірним, нікому не потрібним коханням здається смішним (за повістю 

Олександра Купріна «Гранатовий браслет»)? 

8. Які події стали головними і вирішальними в повісті Олександра Купріна 

«Гранатовий браслет»? 

9. Що символізує панцир, яким вкрилося тіло Грегора Замзи після перевтілення 

(за новелою Франца Кафки «Перевтілення»)? 

10. Як трагедія головного героя новели Франца Кафки «Перевтілення» 

перегукується з особистою драмою письменника? 

Третій рівень 

11. Чому Франца Кафку вважають «батьком модернізму»? 

12. Розкрийте особливості сюжету й композиції новели Франца Кафки  

 «Перевтілення». 

Четвертий рівень 

13. Напишіть міні-твір на тему «Метафора перевтілення в однойменній  

 новелі Франца Кафки». 



~ 57 ~ 

 

Тематичне оцінювання 1 Варіант 5 

Перший рівень 

1. У якій з повістей Олександра Купріна висвітлюється тема природної людини? 

а)  «Гранатовий браслет»; 

б) «Молох»; 

в)  «Олеся». 

2. Де відбувається дія повісті Олександра Купріна «Гранатовий браслет»? 

а) у Петербурзі; 

б) у Москві; 

в) у передмісті Одеси. 

3. За допомогою чого Желтков возвеличує кохану після своєї смерті (за повістю 

Олександра Купріна «Гранатовий браслет»)? 

а) музики Бетховена та слів із Біблії; 

б) гранатового браслета; 

в) червоної троянди. 

4. Яку реакцію викликало Грегорове перевтілення у комаху в його рідних і 

керуючого фірми, де служив Грегор? 

а) співчуття і бажання допомогти; 

б) байдужість; 

в)  непідробний жах і огиду. 

5. Хто з героїв новели Франца Кафки «Перевтілення» ставиться до Грегора в 

кінці його страдницького шляху більш-менш співчутливо? 

а)  мати; 

б)  сестра; 

в)  служниця-вдова. 

6. Який єдиний розумний вихід знайшов Грегор Замза з безглуздого становища, у 

якому він опинився? 

а)  лікування; 

б)  втеча; 

в)  смерть. 

Другий рівень 

7. Чому брат Віри Микола Миколайович вбачає в історії «Княгині Віри і 

закоханого телеграфіста» небезпеку для доброго імені Шеїних (за повістю 

Олександра Купріна «Гранатовий браслет»)? 

8. Чому княгиня Віра прийшла сама попрощатися з Желтковим всупереч 

бажанню чоловіка (за повістю Олександра Купріна «Гранатовий браслет»)? 

9. Назвіть літературні та автобіографічні джерела новели Франца Кафки 

«Перевтілення». 

10. Коли відбувся «суд» над Грегором і який вирок винесла йому сім'я (за новелою 

Франца Кафки «Перевтілення»)? 
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Третій рівень 

11. Яку роль у повісті Олександра Купріна «Гранатовий браслет» відіграє музика 

Людвіга ван Бетховена? 

12. Розкрийте символіку новели Франца Кафки «Перевтілення». 

Четвертий рівень 

13. Дайте письмову відповідь на питання: «Чи став Грегор твариною після свого 

перевтілення?» (за новелою Франца Кафки «Перевтілення»). 

Тематичне оцінювання 1 Варіант 6 

Перший рівень 

1. Темою якої з повістей Олександра Купріна стало кохання, «сильніше за 

смерть»? 

а)  «Гранатовий браслет»; 

б) «Поєдинок»; 

в) «Яма». 

2. Ким був Г.С. Желтков — герой повісті Олександра Купріна «Гранатовий 

браслет» — за соціальним становищем? 

а)  товаришем прокурора; 

б) предводителем дворянства; 

в) телеграфістом. 

3. Що передбачила Віра, отримавши в подарунок від Желткова гранатовий 

браслет (за повістю Олександра Купріна «Гранатовий браслет»)? 

а)  велике кохання, яке чекало на неї в майбутньому; 

б)  розлучення зі своїм чоловіком; 

в)  загибель Желткова. 

4. Кому ми завдячуємо збереженню творчої спадщини Франца Кафки? 

а)  його батькові Германові Кафці; 

б)  його коханій Мілені Єсенській; 

в) його найкращому другові Максові Броду. 

5. Який епізод є кульмінацією новели Франца Кафки «Перевтілення»? 

а)  перевтілення Грегора; 

б)  вигнання сина батьком, «бомбардування» яблуками; 

в)  смерть головного героя. 

6. Якою була реакція рідних на Грегорову смерть (за новелою Франца Кафки 

«Перевтілення»)? 

а)  сім'я зазнала страшенного горя; 

б)  рідні сприйняли смерть сина і брата зі щирим полегшенням і радістю; 

 в) батьки й сестра не звернули уваги на те, що «воно здохло». 

Другий рівень 

7. Чим для Желткова було кохання до Віри Миколаївни Шеїної (за повістю 

Олександра Купріна «Гранатовий браслет»)? 
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8. Назвіть засновників модерністської західноєвропейської прози та їхні 

найвідоміші твори. 

9. Що втрачає Грегор разом із людською подобою (за новелою Франца Кафки 

«Перевтілення»)? 

10. Які кольори переважають у новелі Франца Кафки «Перевтілення»? Висвітліть 

їхнє символічне значення. 

Третій рівень 

11. Чому новела Франца Кафки «Перевтілення» вважається знаковим твором 

модерністської літератури? 

12. Розкрийте роль фантастики і гротеску в новелі Франца Кафки «Перевтілення». 

Четвертий рівень 

13. Напишіть міні-твір на тему «Розлюдинення людини в новелі Франца Кафки 

«Перевтілення». 

 

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 2 

З французької літератури. Гійом АПОЛЛІНЕР. Поезія. 

З австрійської літератури. Райнер Марія РІЛЬКЕ. Поезія. 

Тематичне оцінювання 2 Варіант 1 

Перший рівень 

1. У якому місті народився Гійом Аполлінер? 

а) у Парижі; 

б) у Новогрудку; 

в) у Римі. 

2. Виникнення якого з цих термінів пов'язують з ім'ям Гійома Аполлінера? 

а) символізм; 

б) футуризм; 

в) сюрреалізм. 

3. Дружба з яким видатним художником XX ст. вплинула на розвиток Гійома 

Аполлінера як митця? 

а)  із Сальвадором Далі; 

б) із Пабло Пікассо; 

в)  із Клодом Моне. 

4. Де народився Райнер Марія Рільке? 

а) у Празі; 

б) у Відні; 

в) у Мюнхені. 

5. Який поетичний жанр створив Райнер Марія Рільке у «Нових поезіях»? 

а)  «вірші-репортажі»; 

б) «вірші-речі»; 

в)  «вірші-каліграми». 
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6. У якому циклі творів або творі знайшли своє відображення українські 

враження Райнера Марії Рільке? 

       а) у «Дуїнезькіх елегіях»; 

 б) у «Пісні про Правду»; 

  в) у «Сонетах до Орфея». 

Другий рівень 

7. Назвіть справжнє ім'я Гійома Аполлінера. Ким він був за походженням? Як він 

сам визначав свою національність? 

8. Чому у своїй поезії Гійом Аполлінер уникав розділових знаків? 

9. Окресліть географію мандрів (\¥апсіефНге) Райнера Марії Рільке. 

10. Чому Райнера Марію Рільке не можна вважати тільки німецькомовним поетом? 

Третій рівень 

11. Розкрийте новаторство Гійома Аполлінера в поезії. 

12. Висвітліть біблійні та євангельські мотиви у збірці «Нові вірші»  

 Райнера Марії Рільке. 

Четвертий рівень 

13. Розкрийте письмово питання «Гійом Аполлінер як ключова постать єв-

ропейського авангардизму початку XX ст.». 

Тематичне оцінювання 2 Варіант 2 

Перший рівень 

1. Яке місто, за словами французьких дослідників, «зробило Аполлінера 

Аполлінером»? 

а)  Канни; 

б) Рим; 

в)  Париж. 

2. Яку назву мала перша поетична збірка Гійома Аполлінера? 

а)  «Бестіарій, або Кортеж Орфея»; 

б)  «Алкоголі»; 

в) «Каліграми. Вірші Війни і Миру». 

3. Рядок з вірша Гійома Аполлінера «Міст Мірабо» «Минають дні а я ще є» є... 

а)  метафорою; 

б) рефреном; 

в)  риторичним реченням. 

4. Ким Райнер Марія Рільке був за національністю? 

а)  австрійцем; 

б) німцем; 

в)  чехом. 

5. Який митець спричинився до того, що Райнер Марія Рільке створив новий 

поетичний жанр – «вірші – речі» (або «вірші – моделі»)? 

а)  Пабло Пікассо; 
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б) Анрі Матісс; 

в)  Огюст Роден. 

6. З ким із російських поетів Райнера Марію Рільке пов'язувала дружба і 

листування? 

а)  3 Анною Ахматовою та Володимиром Маяковським; 

б) з Мариною Цвєтаєвою та Борисом Пастернаком; 

в)  із Зінаїдою Гіппіус та Дмитром Мережковським. 

Другий рівень 

7. Який вплив справила на творчість Гійома Аполлінера Перша світова війна? 

8. У яких віршах Гійома Аполлінера відчувається вплив кубізму? 

9. Яку роль відіграли Росія та Україна у житті й творчості Райнера Марії Рільке? 

10. Чому Райнер Марія Рільке у своїй творчості часто звертався до образу Орфея? 

Третій рівень 

11. Поясніть, що таке верлібр. Наведіть приклади відомих вам віршів, створених у 

формі верлібру. 

12. Простежте новаторство Райнера Марії Рільке у жанрі сонета. 

Четвертий рівень 

13. Розкрийте письмово питання «Поезія Гійома Аполлінера як "ліричний епос  

XX ст.». 

Тематичне оцінювання 2 Варіант 3 

Перший рівень 

1. У якому вірші Гійом Аполлінер застерігає людство від небезпек війни? 

а)  «Міст Мірабо»; 

б)  «Молочна Путь, сяйлива сестро...»; 

в)  «Зарізана голубка і водограй». 

2. Складовою частиною якої поеми Гійома Аполлінера є «Відповідь запорожців 

турецькому султанові»? 

а)  «Узвишшя»; 

б)  «Зона»; 

в)  «Пісня нелюбого». 

3. У якій поетичній формі створено вірш Гійома Аполлінера «Зарізана голубка і 

водограй»? 

а)  акровірша; 

б)  каліграми; 

в)  сонета. 

4. До якої літературної школи дослідники відносять творчість Райнера Марії 

Рільке? 

а)  до австро-угорської; 

б)  до віденської; 

в)  до празько-німецької. 
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5. Яку назву мала перша поетична збірка Райнера Марії Рільке? 

а)  «Дуїнезькі елегії; 

б) «Життя і пісні»; 

в)  «Сонети до Орфея». 

6. Тему поета і поезії Райнер Марія Рільке піднімає у... 

а)  «Пісні про Правду»; 

б) «Часослові»; 

в) «Сонетах до Орфея». 

Другий рівень 

7. Який вплив справила на творчість Гійома Аполлінера дружба з Пабло Пікассо? 

8. Назвіть поетичні збірки Гійома Аполлінера й окресліть їхні провідні мотиви. 

9. Якою побачив українську землю Райнер Марія Рільке в «Пісні про Правду»? 

10. Який храм створив Орфей у першому сонеті із «Сонетів до Орфея» Райнера 

Марії Рільке? 

Третій рівень 

11. Проаналізуйте метафористику та символіку поезії Гійома Аполлінера «Міст 

Мірабо». 

12. Висвітліть міфологічну основу «Сонетів до Орфея» Райнера Марії Рільке. 

Четвертий рівень 

Напишіть міні-твір на тему «Мої враження від каліграми Гійома Аполлінера 

"Зарізана голубка і водограй"». 

Тематичне оцінювання 2 Варіант 4 

Перший рівень 

1. У якому творі Гійом Аполлінер обґрунтував принципи сюрреалізму? 

а)  в оповіданні «Єресіарх»; 

б) у поемі «Зона»; 

в)  у драмі «Перса Тересія». 

2. Як по-іншому називають поему Гійома Аполлінера «Пісня нелюбого»? 

а) «Молочна путь, сяйлива сестро...»; 

б) «Відповідь запорожців турецькому султанові»; 

в) «Рейнські вірші». 

3. У якій поетичній збірці Аполлінер порушує тему війни і миру? 

а)  «Алкоголі»; 

б) «Бестіарій або Кортеж Орфея»; 

в)  «Каліграми». 

4. До якого античного героя звернутий один з найвидатніших поетичних циклів 

Райнера Марії Рільке? 

а)  до Тезея; 

б) до Персея; 

в)  до Орфея. 
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5. Який твір давньої української літератури Райнер Марія Рільке переклав 

німецькою мовою? 

а) «Слово про Закон і Благодать» митрополита Іларіона; 

б) «Слово о полку Ігоревім»; 

в) «Повчання дітям» Володимира Мономаха. 

6. У якому творі втілилися духовні враження Райнера Марії Рільке від Києва? 

а)  у новелі «Пісні про Правду»; 

б) у циклі «Часослов»; 

в)  у вірші «Карл Дванадцятий мчить по Україні». 

Другий рівень 

7. Розтлумачте назви поетичних збірок Гійома Аполлінера: «Бестіарій», 

«Алкоголі», «Каліграми. Вірші Війни і Миру». 

8. Що символізують у вірші Гійома Аполлінера «Міст Мірабо» образи мосту  

 та ріки? 

9. Назвіть провідні мотиви лірики Райнера Марії Рільке. 

10. У чому Райнер Марія Рільке вбачав покликання поета? 

Третій рівень 

11. Поясніть, як у збірці «Каліграми. Вірші Війни і Миру» Гійома Аполлінера 

використовується прийом монтажу. 

12. Проаналізуйте жанрову своєрідність лірики Райнера Марії Рільке. 

Четвертий рівень 

13. Розкрийте письмово питання «Світобудова Рільке в "Дуїнезьких елегіях"». 

Тематичне оцінювання 2 Варіант 5 

Перший рівень 

1. У якій поемі Гійом Аполлінер звертається до української тематики? 

а)  «Зона»; 

б)  «Пісня нелюбого»; 

в)  «Узвишшя». 

2. Які твори Гійом Аполлінер написав під враженням нерозділеного кохання до 

Анни Плейден, гувернантки в сім'ї Міло, де Аполлінер працював учителем? 

а)  «Рейнські вірші» та «Пісня нелюбого»; 

б)  «У в'язниці Санте»; 

в)  «Зона». 

3. Який з поданих віршів Гійома Аполлінера написаний у формі каліграми? 

а)  «Лорелея»; 

б)  «Зарізана голубка і водограй»; 

в)  «Молочна путь, сяйлива сестро,.,». 

4. На якому образі Райнер Марія Рільке робить акцент у поемі «Орфей. Еврідіка. 

Гермес»? 

а)  Орфея; 
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б)  Гермеса; 

в)  Еврідіки. 

5. У якому поетичному циклі Райнер Марія Рільке створив, за висловом  

А. Карельського, «енциклопедію екзистенціального трагізму людського 

буття»? 

а)  У «Сонетах до Орфея»; 

б)  у «Житті й піснях»; 

в)  у «Дуїнезьких елегіях». 

6. Які твори належать до третього періоду творчості Райнера Марії Рільке? 

а)  «Нові поезії»; 

б)  «Часослов»; 

в) «Дуїнезькі елегії» та «Сонети до Орфея» 

Другий рівень 

7. Який свій твір Гійом Аполлінер назвав сюрреалістичним і як він потра- ктував 

у ньому принципи сюрреалізму? 

8. Що символізують у вірші Гійома Аполлінера «Зарізана голубка і водограй» 

образи голубки, водограю та сонця? 

9. Назвіть твори Райнера Марії Рільке, створені під враженням подорожі 

Україною. 

10. Окресліть тематику «Сонетів до Орфея» Райнера Марії Рільке. 

Третій рівень 

11. Висвітліть авангардистські та модерністські тенденції в поезії XX ст. 

12. Розкрийте візуальний та образний плани вірша Гійома Аполлінера «Зарізана 

голубка і водограй». 

Четвертий рівень 

13. Розкрийте письмово питання «Античність і сучасність у творчості Райнера 

Марії Рільке». 

Тематичне оцінювання 2 Варіант 6 

Перший рівень 

1. Який твір видатного французького поета уперше був підписаний ім'ям Гійом 

Аполлінер? 

а)  «Єресіарх»; 

б) «Міст Мірабо»; 

в)  «Зона». 

2. На створення якої всесвітньо відомої картини надихнула Пабло Пікассо поезія 

Гійома Аполлінера? 

а)  «Герніка»; 

б) «Голуб»; 

в) «Дівчинка на шарі». 
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3. Яку давню поетичну форму відродив Гійом Аполлінер у «Віршах Миру і 

Війни»? 

а) акровірш; 

б) каліграма; 

в) паліндром. 

4. Райнера Марію Рільке називають... 

а)  Гераклом XX століття; 

б) Орфеєм XX століття; 

 в)  Гермесом XX століття. 

5. Де Райнер Марія Рільке завершує цикл «Дуїнезькі елегії» і пише «Сонети до 

Орфея»? 

а)  У старовинному середньовічному замку Мюзо у Швейцарії; 

б) у замку Дуїно, помісті княгині Марії фон Турн-і-Таксіс, на березі Адріатики; 

в)  у Парижі. 

6. Одна з останніх елегій Райнера Марії Рільке звернута до... 

а)  Марини Цвєтаєвої; 

б) Анни Ахматової; 

в)  Бориса Пастернака. 

Другий рівень 

7. Чим була спричинена поява поетичного циклу Гійома Аполлінера «У в'язниці 

Санте»? 

8. Висвітліть джерела каліграм Гійома Аполлінера. 

9. Поясніть назву «Дуїнезьких елегій» Райнера Марії Рільке. Назвіть головні 

мотиви цієї збірки. 

10. Що долає і що не може подолати Орфей у поемі Райнера Марії Рільке «Орфей. 

Еврідіка. Гермес»? 

Третій рівень 

11. Проілюструйте синтез мистецтв у творчості Гійома Аполлінера. 

12. Розкрийте символіку поеми Райнера Марії Рільке «Орфей. Еврідіка. Гермес». 

Четвертий рівень 

13. Напишіть міні-твір на тему «Символічна картина трагічної доби в поемі 

Райнера Марії Рільке "Орфей. Еврідіка. Гермес"». 

 

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 3. 

З російської літератури. Олександр БЛОК, Анна АХМАТОВА, 

Володимир МАЯКОВСЬКИЙ, Борис ПАСТЕРНАК 

Тематичне оцінювання 3 Варіант 1 

Перший рівень 

1. Як називають модерністський період розвитку російської поезії кінця XIX – 

початку XX ст.? 
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а)  «Золотим віком»; 

б) «срібним віком»; 

в)  «бронзовим віком». 

2. Хто є автором поеми «Дванадцять»? 

а)  Олександр Блок; 

б) Борис Пастернак; 

в)  Володимир Маяковський. 

3. Збірки «Вечір», «Біла зграя», «Аппо Оотіпі» тощо належать перу... 

а)  Олександра Блока; 

б) Анни Ахматової; 

в)  Бориса Пастернака. 

4. Хто із вказаних поетів народився у Грузії? 

а)  Борис Пастернак; 

б) Олександр Блок; 

в)  Володимир Маяковський. 

5. Відома поема якого з поетів стала реквіємом жертвам сталінського терору? 

а)  Бориса Пастернака; 

б) Анни Ахматової; 

 в) Володимира Маяковського. 

6. Про яку свою збірку Борис Пастернак писав в «Охоронній грамоті»: «Я бачив 

літо на землі, що не пізнавало себе, природне і доісторичне, як одкровення. Я 

залишив про нього книгу. У ній я висловив все, що можна довідатися про 

революцію небувалого, невловимого»? 

а) «Теми і варіації»; 

б)  «Сестра моя – життя»; 

в) «На ранніх потягах». 

Другий рівень 

7. Що стало ідейним підґрунтям розвитку нової російської поезії? 

8. Розкрийте ставлення Олександра Блока до обох російських революцій. 

9. Проілюструйте відомий вислів Давида Самойлова про Анну Ахматову: 

«Глобальні катаклізми завжди зав'язувалися в тугий вузол з подіями її життя і 

творчості. Вони проходили важким катком, обпікали її вогнем, погрожували їй 

мечем. Але ніколи не могли зломити». 

10. Які головні мотиви ранньої лірики Володимира Маяковського виявляються у 

вірші «А ви змогли б?»? 

Третій рівень 

11. Окресліть розмаїття літературних напрямів, течій та шкіл у російській поезії 

початку XX ст. 

12. Розкрийте символіку вірша Олександра Блока «Про доблесті, про подвиги, про 

славу...». 
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Четвертий рівень 

13. Висвітліть письмово питання «Трагічні долі митців «срібного віку» російської 

поезії». 

Тематичне оцінювання 3 Варіант 2 

Перший рівень 

1. Які три напрями найбільш яскраво виявили себе в історії розвитку російської 

поезії «срібного віку»? 

а)  кубізм, імажизм, експресіонізм; 

б)  символізм, естетизм, сюрреалізм; 

в)  символізм, акмеїзм, футуризм. 

2. У якому вірші Олександром Блоком був втілений образ Вічної жіночності? 

а) у вірші «Про доблесті, про подвиги, про славу...»; 

б) у вірші «Весно, весно, без меж і без краю...»; 

в)  у вірші «Незнайома». 

3. І кожен вечір, в час умовлений, (Чи це не мариться мені?), Дівочий стан, 

шовками зловлений, Пливе в туманному вікні. 

Це – уривок із вірша Олександра Блока... 

а)  «Про доблесті, про подвиги, про славу...»; 

б)  «Незнайома»; 

в)  «Весно, весно, без меж і без краю...». 

4. Представником якої літературної течії була Анна Ахматова? 

а)  символізму; 

б)  імажинізму; 

в)  акмеїзму. 

5. Вірш Володимира Маяковського «А ви змогли б?» побудований на прийомі... 

а)  зіставлення; 

б)  протиставлення; 

      в) синтаксичного паралелізму. 

6. Хто з цих поетів став лауреатом Нобелівської премії? 

а) Олександр Блок; 

б)  Борис Пастернак; 

в)  Володимир Маяковський. 

Другий рівень 

7. Чому модерністський період розвитку російської поезії кінця XIX – початку 

XX ст. називають «срібним віком»? 

8. Назвіть найвідоміші поетичні цикли, головні мотиви й провідні символи поезії 

Олександра Блока. 

9. Чому «Реквієм» Анни Ахматової, що складається з окремих поезій, написаних 

у різний час, вважається цілісною, єдиною поемою? 
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10. Розкрийте символічність образу свічки у поезії Бориса Пастернака «Зимова 

ніч». 

Третій рівень 

11. Розкрийте поняття «символізм»: його витоки, хронологічні рамки, ідейне 

підґрунтя, найвищі досягнення. 

12. Проаналізуйте філософський зміст та символіку вірша Олександра Блока 

«Незнайома». Чим відрізняється образ Незнайомої від образу Прекрасної 

дами? 

Четвертий рівень 

13. Напишіть міні-твір на тему «Я тоді була з моїм народом...» (за поемою Анни 

Ахматової «Реквієм»). 

Тематичне оцінювання З Варіант 3 

Перший рівень 

1.    Який літературний напрям поклав початок «срібному віку» російської поезії? 

а) символізм; 

б) акмеїзм; 

в) футуризм. 

2.    Які з названих поетів були футуристами? 

а) Дмитро Мережковський, Костянтин Бальмонт, Валерій Брюсов, Олександр 

Блок; 

б) Велимир Хлєбников, Володимир Маяковський, Ігор Сєвєрянін, Борис 

Пастернак; 

в) Микола Гумільов, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Сергій Горо- 

децький. 

3.   Яку назву мала перша книга віршів Олександра Блока? 

а) «Вірші про прекрасну Даму»; 

б) «Сестра мояжиття»; 

в) «Біла зграя». 

4.   Епіграфом до якого твору Анни Ахматової є цей чотиривірш? 

а) До книги «Чотки»; 

б) до поеми «Реквієм»; 

в) до книги «Біла зграя». 

5.   Представником якої течії був Володимир Маяковський? 

а) Акмеїзму; 

б) футуризму; 

в) символізму. 

6.   Хто з поетів навчався на історико-філологічному факультеті Московського  

     у ніверситету і стажувався в Марбурзькому університеті в Німеччині? 

а) Олександр Блок; 

б) Володимир Маяковський; 
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в) Борис Пастернак. 

Другий рівень 

7. Навіть «духовних батьків» російської літератури початку ХХ ст. і вкажіть,  

 представниками яких філософських течій вони були. 

8. Окресліть основні етапи творчості Олександра Блока. 

9. Що повязувало Анну Ахматову з Україною? 

10. Як називалася перша книга Володимира Маяковського? Поясніть сенс цієї 

назви. 

Третій рівень 

11. Розкрийте ідейний зміст та символіку образів у вірші Олександра Блока  

«Весно, весно, без меж і без краю…». 

12. Охарактеризуйте новаторство Володимира Маяковського у царині  

 поетичної форми. 

Четвертий рівень 

13. Розкрийте письмово питання «Ляпас суспільному смакові у ранній ліриці 

Володимира Маяковського». 

Тематичне оцінювання 3 Варіант 4 

Перший рівень 

1. Головою російського символізму сучасники вважали... 

а)  Олександра Блока; 

б) Валерія Брюсова;  

в) Андрія Бєлого. 

2. У творчості якого поета виведений образ Прекрасної Дами? 

а)  Олександра Блока; 

б)  Володимира Маяковського; 

в)  Бориса Пастернака. 

3. Де народилася Анна Ахматова?  

а) В Одесі; 

б) у Києві; 

в)  у Петербурзі. 

4. Останній програмний твір (1929-1930) Володимира Маяковського, де він 

відтворює неповторність своєї доби, має назву... 

а) «На весь голос»; 

б) «А ви змогли б?»; 

в) «Послухайте». 

5. Хто з цих поетів був почесним професором Оксфордського університету? 

а)  Борис Пастернак; 

б) Олександр Блок; 

в)  Анна Ахматова. 
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6. До якої літературної течії належав Борис Пастернак на початку своєї 

творчості? 

а)  акмеїзму; 

б) футуризму; 

в)  символізму. 

Другий рівень 

7. Що протиставляє ницій прозі життя Олександр Блок у поезії «Незнайома»? 

8. Назвіть риси акмеїзму в ліриці Анни Ахматової. 

9. Розкрийте трагізм особистої та творчої долі Володимира Маяковського. 

10. Чому Борисові Пастернаку довелося відмовитися від Нобелівської премії? 

Третій рівень 

11. Визначте основні стильові риси поезії Анни Ахматової. 

12.   У чому полягають особливості пейзажної лірики Бориса Пастернака? 

Четвертий рівень 

13.   Розкрийте письмово питання «Основні мотиви і символи лірики Олександра 

Блока». 

Тематичне оцінювання З Варіант 5 

Перший рівень 

1. Які із названих поетів були символістами? 

а) Микола Гумільов, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Сергій Горо- 

децький; 

б) Велимир Хлєбников, Володимир Маяковський, Ігор Сєвєрянін, Борис 

Пастернак. 

в) Дмитро Мережковський, Костянтин Бальмонт, Валерій Брюсов, Олександр 

Блок. 

2. Образ Вічної Жіночності, втілений Блоком у вірші «Незнайома», сягає своїм 

корінням до філософії... 

а) В. Соловйова; 

б) М. Бердяєва; 

в) Л. Флоренського. 

3. Першою збіркою Анни Ахматової, що поставила її ім'я в один ряд з 

найвідомішими поетами «срібного віку», була книга... 

а)  «Вервиця» («Чотки»); 

б) «Вечір»; 

в) «Біла зграя». 

4. Зорі смерті стояли над нами, І безвинна 

судомилась Русь Під кривавими каблуками 

І під шинами чорних «марусь». 

Ці рядки належать... 

а) Анні Ахматовій; 
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б) Борисові Пастернаку; 

 в) Володимирові Маяковському. 

5. Знаменитий вірш Бориса Пастернака «Зимова ніч» входить до збірки або 

циклу... 

а) «Сестра моя — життя»; 

б) «Вірші Юрія Живаго»; 

в)  «На ранніх потягах». 

6. Хто з названих поетів винайшов славетні поетичні «сходинки»? 

а)  Борис Пастернак; 

б) Володимир Маяковський; 

в)  Олександр Блок. 

Другий рівень 

7. Де з'являється ліричному героєві вірша Олександра Блока «Незнайома» образ 

Незнайомої? Чому, на вашу думку, саме там? 

8. Окресліть тематику ранньої лірики Анни Ахматової, назвіть найвідомі- ші 

вірші цього періоду. 

9. Назвіть твори Володимира Маяковського, у яких відображені його українські 

враження. 

10. Розкрийте погляди Бориса Пастернака на роль і місце поета і поезії. 

Третій рівень 

11. Простежте художню еволюцію образу Прекрасної Дами в ліриці Олександра 

Блока. 

12. Розкрийте філософські мотиви у ліриці Бориса Пастернака. 

Четвертий рівень 

13.   Розкрийте письмово питання «Найвищі досягнення «срібного віку» російської 

поезії». 

Тематичне оцінювання 3 Варіант 6 

Перший рівень 

1. Яких із названих поетів об'єднав акмеїзм? 

а) Дмитра Мережковського, Костянтина Бальмонта, Валерія Брюсова, 

Олександра Блока, Андрія Бєлого; 

б) Миколу Гумільова, Анну Ахматову, Осипа Мандельштама, Сергія 

Городецького, Георгія Іванова, Григорія Нарбута; 

в) Велимира Хлєбникова, братів Бурлюків, Володимира Маяковського, Ігоря 

Сєвєряніна, Бориса Пастернака, Миколу Асєєва. 

2. Представником якої літературної течії був Олександр Блок? 

а)  акмеїзму; 

б) футуризму; 

в) символізму. 

3. Родове помістя Олександра Блока мало назву... 
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а) Ясна Поляна; 

б) Шахматове; 

в) Михайлівське. 

4. «Сірі очиці» дівчинки у вірші Ахматової «Сіроокий король» — це... 

а) метафора; 

б) епітет; 

в) психологічна деталь. 

5. У якому з віршів Володимира Маяковського звучать «прометеївські» мотиви? 

а)  «Лілічко!»; 

б) «А ви змогли б?»; 

в) «Послухайте!». 

6. Хто є автором всесвітньо відомого роману «Доктор Живаго»? 

а) Володимир Маяковський; 

б) Олександр Блок; 

в) Борис Пастернак. 

Другий рівень 

7. Які основні настрої поезії Олександра Блока «Весно, весно, без меж і без 

краю...»? 

8. Назвіть поезії, що належать до патріотичної лірики Анни Ахматової. 

9. Розкрийте урбаністичні мотиви у творчості Володимира Маяковського. 

10. За допомогою яких художніх засобів Борис Пастернак дає визначення поезії в 

однойменному вірші? 

Третій рівень 

11. Розкрийте жанрово-стильову поліфонію і символіку поеми Анни Ахматової 

«Реквієм». 

12. Розкрийте поняття «звукопис». Яке місце посідає цей художній прийом у 

ліриці Бориса Пастернака? 

Четвертий рівень 

13.  Напишіть міні-твір на тему «У всьому хочу я дійти самої суті» (мотиви 

лірики  

Бориса Пастернака). 

 

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 4. 

З німецької літератури. Томас МАНН «Маріо і чарівник». 

З російської літератури. Михайло БУЛГАКОВ «Майстер і Маргарита». 

З німецької літератури. Бертольт БРЕХТ «Матінка Кураж та її діти» 

Тематичне оцінювання 4 Варіант 1 

Перший рівень 

1. Конкретно-історичним тлом у новелі Томаса Манна «Маріо і чарівник» 

виступає... 
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а)  Радянський Союз часів Йосипа Сталіна; 

б) Італія часів Беніто Муссоліні; 

в)  Німеччина часів Адольфа Гітлера. 

2. У якому творі відображені київські враження Михайла Булгакова? 

а)  у «Майстрові й Маргариті»; 

б) у «Білій гвардії»; 

в)  у «Театральному романі». 

3. Хто із вказаних письменників є лауреатом Нобелівської премії? 

а)  Бертольт Брехт; 

б) Михайло Булгаков; 

в) Томас Манн. 

4. Які із вказаних творів Михайла Булгакова є сатиричними повістями? 

а)  «Біла гвардія», «Майстер і Маргарита»; 

б) «Дияволіада», «Рокові яйця», «Собаче серце»; 

в)  «Записки юного лікаря», «Записки на манжетах». 

5. Головна героїня п'єси Бертольта Брехта «Матінка Кураж та її діти» Ан- на 

Фірлінг була... 

а) маркграфинею; 

       б) маркітанткою; 

в) маркетологом. 

6. Що залишила війна матінці Кураж (за п'єсою Бертольта Брехта «Матінка 

Кураж та її діти»)? 

а) дітей; 

б) старий фургончик; 

в)  велике багатство. 

Другий рівень 

7. Що на початку новели Томаса Манна «Маріо і чарівник» створювало настрій 

загрожуючої небезпеки? 

8. У чому сенс бунту Маріо (за новелою Томаса Манна «Маріо і чарівник»)? 

9. Чому Бертольт Брехт у 1933 р. був позбавлений німецького громадянства? 

10. Які реалії радянської дійсності 30-х рр. XX ст. відображені в романі Михайла 

Булгакова «Майстер і Маргарита»? 

Третій рівень 

11. За якими ознаками новелу Томаса Манна «Маріо і чарівник» можна віднести 

до жанру притчі? 

12. У чому полягала суть брехтівської реформи театру? 

Четвертий рівень 

13. Розкрийте проблему маніпулювання натовпом та самозбереження людської 

гідності в новелі Томаса Манна «Маріо і чарівник». 
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Тематичне оцінювання 4 Варіант 2 

Перший рівень 

1.     У Торро ді Венере (за новелою Томаса Манна «Маріо і чарівник»)  

ненавиділи… 

а) купальників; 

б) чужинців; 

в) дітей. 

2.     Сім'ї оповідача (за новелою Томаса Манна «Маріо і чарівник»)  

довелося вибратися із  

       Гранд-готелю через те, що... 

а) її не влаштовували умови проживання і обслуговування в готелі; 

б) залишки хвороби дітей оповідача нібито становили небезпеку для сусідів 

— представників римської знаті; 

в) від готелю було дуже далеко добиратися до моря 

3.     Яку відому радянську кінокомедію було знято за п'єсою Михайла Бул- 

 гакова? 

а) «Іван Васильович змінює професію»; 

б) «Діамантова рука»; 

в) «Кавказька полонянка». 

4.     «Ні на яку ногу описуваний не накульгував, і зросту був не маленького й не 

велетенського, а просто високого. Що стосується зубів, то з лівого боку в 

нього були платинові коронки, а з правого — золоті. Він був у дорогому 

сірому костюмі, в закордонних, під колір костюма, туфлях. Сірий берет він 

хвацько заломив набакир, під пахвою ніс ціпка з чорним набалдашником у 

вигляді голови пуделя. З виду — літ сорока з гаком. Рот якийсь 

перекривлений. Чисто поголений. Брюнет. Праве око чорне, ліве чомусь 

зелене. Брови чорні, але одна вища за іншу. Одно слово — іноземець» (за 

романом Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита»), Чий це портрет? 

а) Берліоза; 

б) Майстра. 

в) Воланда; 

5.     Одним зі стрижневих принципів теорії епічного театру Брехта став ефект... 

а) відчуження; 

б) очуження; 

в) олюднення. 

 6.     Дія п'єси Бертольта Брехта «Матінка Кураж та її діти» відбувається під час... 

а) Першої світової війни; 

б) Другої світової війни; 

в) Тридцятилітньої війни. 
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Другий рівень 

7.     Чому влада поступливо ставиться до Чіполли (за новелою Томаса Манна 

«Маріо і чарівник»)? 

8. Що символізують у новелі Т. Манна «Маріо і чарівник» постріли Маріо? Чи 

виправдовує автор убивство, скоєне хлопцем? 

9. Чому для Михайла Булгакова була дуже важливою тема взаємовідносин 

митця і суспільства? 

10. Як ви розумієте слова Бертольта Брехта: «Завдання автора не в тому, щоб 

примусити прозріти в кінці матінку Кураж... Авторові потрібно, щоб глядач 

прозрів»? 

Третій рівень 

11. Висвітліть роль художніх деталей у новелі Томаса Манна «Маріо і чарівник». 

12. Проаналізуйте головний композиційний принцип побудови роману Михайла 

Булгакова «Майстер і Маргарита». 

Четвертий рівень 

13. Розкрийте письмово питання «Тривога за долю людства у творчості Михайла 

Булгакова». 

Тематичне оцінювання 4 Варіант 3 

Перший рівень 

1.   У якій з новел Томаса Манна порушується питання про «психологію  

фашизму й психологію «свободи»? 

а) «Тоніо Крегер»; 

б) «Смерть у Венеції»; 

в) «Маріо і чарівник». 

2.    Маріо, герой новели Томаса Манна «Маріо і чарівник», був... 

а) кельнером; 

б) ілюзіоністом; 

в) рятувальником на пляжі. 

3.     Героями якого твору Михайла Булгакова є професор Преображенський  

і Поліграф Поліграфович Шариков? 

а) роману «Майстер і Маргарита»; 

б) повісті «Собаче серце». 

в) п'єси «Дні Турбіних»; 

4.    Що попросила Маргарита у Воланда після балу першого разу (за романом  

       Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита»)? 

а) щоб майстра вилікували від божевілля; 

б) щоб їй повернули майстра; 

в) щоб Фріді перестали подавати ту хусточку, якою вона задушила  

свою дитину. 

5.    Як загинув Швейцеркас, син матінки Кураж (за п'єсою Бертольта Брехта  
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       «Матінка Кураж та її діти»)? 

а) вивозячи з Риги 50 буханців хліба; 

б) рятуючи касу переможеного протестантського полку; 

в) рятуючи жителів Галле від небезпеки, що їм загрожувала. 

6.    Яку першу жертву війні принесла Анна Фірлінг (за п'єсою Бертольта Брехта  

       «Матінка Кураж та її діти»)? 

а) у неї відібрали її фургон, засіб її існування; 

б) вербувальники зманили на війну її сина Ейліфа; 

в) загинула її донька, німа Катрін. 

Другий рівень 

7.    Чому жителі курорту Торре ді Венере ненавиділи іноземців (за новелою  

Томаса Манна «Маріо і чарівник»)? Про що це свідчить і які асоціації у вас 

викликає? 

8. Назвіть основні літературні джерела роману Михайла Булгаков «Майстер і 

Маргарита». 

9. Чому Майстер спалює свій твір? Чи згодні ви з висловом «рукописи не горять» 

(за романом Михайла Булгаков «Майстер і Маргарита»?) 

10. У чому полягала антифашистська діяльність Бертольта Брехта? 

Третій рівень 

11. Висвітліть модерністські риси поетики роману Михайла Булгакова «Майстер і 

Маргарита». 

12. Розкрийте суть конфлікту у п'єсі Бертольта Брехта «Матінка Кураж та її діти». 

Четвертий рівень 

13. Напишіть невеличкий твір-роздум на тему «Долі людей та долі світу у 

творчості Бертольта Брехта». 

Тематичне оцінювання 4 Варіант 4 

Перший рівень 

1. Хто для оповідача став «головним носієм громадського настрою, що 

ледь відчутно нависав у повітрі» (за новелою Томаса Манна «Маріо і 

чарівник»)? 

а) «Мерзенний хлопчисько» Фуджеро; 

б) його мати, що «по сто разів на день» верескливим голосом кликала на пляжі 

свого сина; 

в) римська княгиня Н., через примхи якої сім'я оповідача була змушена 

змінити житло. 

2. Оповідач у новелі Томаса Манна «Маріо і чарівник» назвав італійських дітей, 

втягнутих у політичні ігри дорослих, що сповідували «ідею нації», ... 

а)  «юними фашистами»; 

б) «юними нацистами»; 

в) «юними патріотами». 
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3. У якому творі Михайла Булгакова змальовано медичний експеримент, який, 

по суті, є прихованою алегорією глобального соціально-історичного 

експерименту, яким стала для Росії революція 1917 р.? 

а) «Дияволіада»; 

б) «Майстер і Маргарита»; 

в) «Собаче серце». 

4. Сатиричною лінією в сюжеті роману Михайла Булгакова  

«Майстер і Маргарита» є лінія... 

а) Воланда та його почту; 

б) Майстра та Маргарити; 

в) Єшуа Га-Ноцрі та Понтія Пілата. 

5. Прізвисько Кураж головної героїні п'єси Бертольта Брехта «Матінка Кураж та 

її діти» перекладається як... 

а) поїздка, мандрівка; 

б) удавана хоробрість, відвага; 

в) маркітантка, торговка. 

6. Хто попередив жителів міста Галле про небезпеку (за п'єсою Бертольта Брехта 

«Матінка Кураж та її діти»)? 

а) Швейцеркас; 

б) Матінка Кураж; 

в) Катрін. 

Другий рівень 

7. Як портрет Чіполли віддзеркалює його внутрішню сутність (за новелою 

Томаса Манна «Маріо і чарівник»)? 

8. Які проблеми в романі Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» пов'язані з 

образами Єшуа Га-Ноцрі та Понтія Пілата? 

9. Назвіть головні історико-філософські джерела роману Михайла Булгаков 

«Майстер і Маргарита». 

10. Який борг довелося сплатити війні матінці Кураж (за п'єсою Бертольта Брехта 

«Матінка Кураж та її діти»)? 

Третій рівень 

11. Окресліть місце Томаса Манна в літературі XX ст. і висвітліть новаторську 

суть його творчості. 

12. Проаналізуйте специфіку сюжетної та композиційної організації роману 

Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита». 

Четвертий рівень 

13. Розкрийте письмово питання «По кому б'є дзвін у п'єсі Брехта "Матінка Кураж 

та її діти"»? 
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Тематичне оцінювання 4 Варіант 5 

Перший рівень 

1. Через який «ганебний» вчинок восьмирічної доньки оповідача його покарала 

місцева влада (за новелою Томаса Манна «Маріо і чарівник»)? 

а) Дівчинка зруйнувала піщану фортецю, вибудувану на березі «юним 

патріотом» Фуджеро; 

б) вона кілька метрів пробігла до води голенька; 

в) дитина голосно вередувала на весь пляж, коли її укусив за палець ма-

ленький краб. 

2. «Чарівник» Чіполла (за новелою Томаса Манна «Маріо і чарівник») був... 

а)  ілюзіоністом-гіпнотизером; 

б) астрологом; 

в) психіатром. 

3. Який твір Михайла Булгакова можна вважати «лірико-філософською поемою 

в прозі про кохання і моральний обов'язок, про безмежність зла, про справжню 

творчість, яка завжди є прагненням до світла й добра»? 

а)  «Біла гвардія»; 

б) «Майстер і Маргарита»; 

       в) «Біг». 

4.    Як звали кота в романі Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита»? 

       а) Берліоз; 

       б) Бегемот; 

       в) Азазелло. 

5.    Чому матінка Кураж не врятувала свого сина Швейцеркаса   

       (за п'єсою Бертольта Брехта «Матінка Кураж та її діти»)? 

       а) з ідейних міркувань; 

       б) через власну жадібність; 

       в) вона не мала жодної можливості врятувати сина. 

6.    Який подвиг здійснила німа Катрін (за п'єсою Бертольта Брехта  

       «Матінка Кураж та її діти»)? 

       а) Катрін врятувала полкову скарбницю; 

       б) вона врятувала фургон матінки Кураж; 

       в) б'ючи в барабан, дівчина розбудила жителів міста Галле і тим врятувала  

       їх від ворога. 

Другий рівень 

7.    Чому публіка схвально сприймала маніпуляції Чіполли і навіть сам опо- 

відач піддався його впливові (за новелою Томаса Манна «Марю і чарівник»)? 

8. Як у романі Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» виявляється тема 

сталінських репресій? 
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9. Яку роль у п'єсі Бертольта Брехта «Матінка Кураж та її діти» відіграють 

зонги? 

10. Висвітліть життєву позицію матінки Кураж, головної героїні однойменної 

п'єси Бертольта Брехта. 

Третій рівень 

   11.    Розкрийте морально-філософську проблематику роману Михайла Булга-

кова «Майстер і Маргарита».                     

   12.    Проаналізуйте художні відкриття Бертольта Брехта. 

Четвертий рівень 

   13.    Як ви розумієте вислів «Євангеліє від Булгакова»? 

Тематичне оцінювання 4 Варіант 6 

Перший рівень 

1. Як Чіполла, натякаючи на його професію, називає Маріо під час сеансу (за 

новелою Томаса Манна «Маріо і чарівник»)? 

а) Ганімедом; 

б)  Ганнібалом; 

в) Гермесом. 

2. Символом влади Чіполли (за новелою Томаса Манна «Маріо і чарівник») 

виступає... 

а)  цигарка, яку курив гіпнотизер; 

б)  «в'юнка шкіряна нагайка з руків'ям у формі пазура»; 

в)  чарка з коньяком, до якої постійно прикладався Чіполла. 

3. У якому творі Михайла Булгакова звучить тема долі обдарованої особистості в 

умовах тиранії? 

а)  у повісті «Собаче серце»; 

б)  у романі «Біла гвардія»; 

в)  у романі «Майстер і Маргарита». 

4. Майстер у фіналі роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» за-

служив... 

а)  вічний спокій; 

б)  вічне світло; 

в) вічне небуття. 

5. Яка п'єса Бертольта Брехта розглядає проблему моралі вченого, його 

відповідальності за наслідки відкриття? 

а)  «Життя Галілея»; 

б)  «Кар'єра Альберто Уї, якої могло б не бути»; 

в)  «Матінка Кураж та її діти». 

6. Навіщо йде на війну Анна Фірлінг (за п'єсою Бертольта Брехта «Матінка 

Кураж та її діти»)? 

а)  з патріотичних міркувань; 
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б)  у надії на зиск; 

в) щоб якось улаштувати долю своїх дітей. 

Другий рівень 

7. Про що свідчать останні слова новели Томаса Манна «Маріо і чарівник»: «Так, 

це був кінець... Страшний, фатальний кінець. І все ж кінець, що приносить 

порятунок, — я і тоді не міг і зараз не можу сприйняти це інакше!»? 

8. Яка доля спіткала Майстра і Маргариту у фіналі однойменного роману 

Михайла Булгакова? 

9. Чи прозріла матінка Кураж у фіналі однойменної п'єси Бертольта Брехта? 

10. Чому п'єса Бертольта Брехта «Матінка Кураж та її діти» є п'єсою-пере- 

сторогою? 

Третій рівень 

11. Як у новелі Томаса Манна «Маріо і чарівник» співіснують конкретне  

 й алегоричне? 

12. Розкрийте поняття про драму-притчу і драму-параболу. Яку роль відіграли ці 

жанри у творчості Бертольта Брехта? 

Четвертий рівень 

13. Проти чого застерігає людство Томас Манн у новелі «Маріо і чарвник»? 

 

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 5 

З французької літератури. Альбер КАМЮ «Чума». 

З німецької літератури. Генріх БЕЛЛЬ 

«Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...». 

З російської літератури. Олександр ТВАРДОВСЬКИЙ 

«Я поліг біля Ржева», «ВасильТьоркін». 

З австрійської літератури. Пауль ЦЕЛАН «Фуга смерті» 

Тематичне оцінювання 5 Варіант 1 

Перший рівень 

1. Де народився Альбер Камю? 

а) У Мондові (Алжир); 

б) у Парижі; 

в) в Орані (Алжир). 

2. Представником якого філософського напряму був Камю? 

а)  інтуїтивізму; 

б) екзистенціалізму; 

в) фрейдизму. 

3. Яка тема є провідною у творчості Генріха Белля? 

а)  тема кохання; 

б) тема війни; 

в) тема знеособлення людини в сучасному світі. 
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4. Хто з цих письменників був членом Пен-клубу? 

а)  Альбер Камю; 

б) Генріх Белль; 

в) Пауль Целан. 

5.   Редактором якого прогресивного радянського журналу двічі був  

Олександр Твардовський? 

а) «Октябрь»; 

б) «Новий мир»; 

в)  «Иностранная литература». 

6. У якому місті народився Пауль Целан? 

а) у Чернівцях; 

б) у Бухаресті; 

в) у Парижі. 

Другий рівень 

7. Як Альбер Камю зображує на початку роману «Чума» місто Оран і оранців? 

Як ви вважаєте, чому саме так? 

8. Чому Генріх Белль не називає імені свого головного героя (за оповіданням 

«Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...»)? 

9. Чому поема Олександра Твардовського «Василь Тьоркін» здобула шалену 

популярність серед солдатів, що брали участь у Великій вітчизняній війні? 

10. Чому, на вашу думку, провідною темою творчості Пауля Целана є трагедія 

Голокосту? 

Третій рівень 

11. Що таке «погранична ситуація» у творах Альбера Камю? Поясніть на прикладі 

прочитаного роману. 

12. Розкрийте символіку назви оповідання Генріха Белля «Подорожній, коли ти 

прийдеш у Спа...». 

Четвертий рівень 

13. Розкрийте проблему морального вибору в романі Альбера Камю «Чума». 

Тематичне оцінювання 5 Варіант 2 

Перший рівень 

1. У роки Другої світової війни Альбер Камю... 

а)  брав участь у французькому русі Опору; 

б) бився на фронтах війни; 

в)  працював у тилу. 

2. Генріх Белль належав до... 

а)  «втраченого покоління»; 

б) «покоління, що повернулося»; 

в)  «покоління сердитих молодих людей». 

3. Хто з названих письменників є лауреатом Нобелівської премії? 
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а)  Альбер Камю; 

б) Олександр Твардовський; 

в)  Пауль Целан. 

4. Де відбувається дія оповідання Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...»? 

а)  у гімназії, де колись навчався герой; 

б) у військово-польовому шпиталі; 

в)  у санітарному поїзді. 

5. Під час Великої Вітчизняної війни Олександр Твардовський був... 

а)  військовим репортером; 

б) політруком; 

в)  солдатом. 

6. У поезії Пауля Целана «Фуга смерті» розкрито... 

а) тему Батьківщини; 

б) тему матері; 

в)  тему Голокосту. 

Другий рівень 

7. Чому загинув священик Панлю (за романом Альбера Камю «Чума»)? 

8. Розкажіть, що ви знаєте про цитату, яка стала заголовком однойменного 

оповідання Генріха Белля. 

9. Чому у вірші «Я поліг біля Ржева» Олександра Твардовського розповідь 

ведеться від імені вбитого солдата? 

10. Як ви вважаєте, чому у вірші «Фуга смерті» Пауля Целана коси Маргарити 

золотисті, а коси Суламіфі – попелясті? 

Третій рівень 

11. Висвітліть роль художніх деталей в естетичній структурі оповідання Генріха 

Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...». 

12. Які фольклорні традиції втілені в поемі Олександра Твардовського «Василь 

Тьоркін»? 

Четвертий рівень 

13. Розкрийте символічність образу чуми в романі Альбера Камю «Чума». 

Тематичне оцінювання 5 Варіант 3 

Перший рівень 

1. Де відбувається дія в романі Альбера Камю «Чума»? 

а) у Парижі; 

б) в Орані; 

в) місце дії не називається. 

2. Навколо якого героя роману Альбера Камю «Чума» групуються персонажі? 

а) навколо Тарру; 

б) навколо Ріє; 

в) навколо Рамбера. 
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3. Портрет Ніцше, що висів на стіні між 10 – А та 10 – Б класами (за оповіданням 

Генріха Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...»), було заліплено 

папером із написом... 

а)  «Легка хірургія»; 

б) «Операційна»; 

в) «Важка хірургія». 

4. Що попросив герой оповідання Генріха Белля «Подорожній, коли ти прийдеш 

у Спа...», впізнавши у пожежникові сторожа Біргелера? 

а) води; 

б) молока; 

в)  знеболювального. 

5. Олександр Твардовський здобув всенародну популярність після виходу у світ 

поеми... 

а)  «Василь Тьоркін»; 

б) «Країна Муравія»; 

в)  «По праву пам'яті». 

6. Якого кольору «молоко світання» в поезії Пауля Целана «Фуга смерті»? 

а)  білого; 

б) чорного; 

в) золотистого. 

Другий рівень 

7. Чому Тарру вважає себе «зачумленим» (за романом Альбера Камю «Чума»)? 

Чи згодні ви з його позицією? 

8. Чому Генріх Белль постійно підкреслює, що гімназія, де колись навчався герой 

оповідання «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...», була класичною? 

9. Висвітліть передісторію створення Олександром Твардовським образу Василя 

Тьоркіна. 

10.   Як пов'язане життя Пауля Целана і поезія Гійома Аполлінера «Міст Мі- 

рабо»? 

Третій рівень 

11.  Розкрийте зміст підзаголовка поеми Олександра Твардовського  

 «Василь Тьоркін»  

 «Книга про бійця». 

12.  Розкрийте символіку образів Маргарити та Суламіф у поезії Пауля  

 Целана «Фуга смерті». 

Четвертий рівень 

13.  Розкрийте письмово питання «Зіткнення дійсності та ілюзій в  

 оповіданні Генріха Белля "Подорожній, коли ти прийдеш у Спа..."». 
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Тематичне оцінювання 5 Варіант 4 

Перший рівень 

1. На які групи поділялися прибулі до шпиталю (за оповіданням Генріха Белля 

«Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...»)? 

а) на легкопоранених і важкопоранених; 

б) на ходячих і лежачих; 

в)  на мерців і решту. 

2. Коли герой оповідання Генріха Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...» 

нарешті впізнав, де він опинився? 

а) коли побачив на стіні фото статуї «Хлопчик, що виймає терня»; 

б) коли упізнав сторожа Біргелера; 

в)  коли побачив на шкільній дошці напис, зроблений власноруч. 

3. Хто є автором філософських есе «Бунтівна людина» та «Міф про Сізі- фа»? 

а) Генріх Белль; 

б) Альбер Камю; 

в) Пауль Целан. 

4. Про який свій твір Олександр Твардовський сказав: «Вірші ці продиктовані 

думкою і почуттям, які упродовж всієї війни й повоєнні роки сповнювали мою 

душу. Вічний обов'язок живих перед тими, хто загинув за загальну справу, 

неможливість забуття, незмінне відчуття себе в них, а їх – у собі, – так  

приблизно можна визначити цю думку і це почуття»? 

а)  «Василь Тьоркін»; 

б) «Я поліг біля Ржева»; 

в)  «Дім біля дороги». 

5.     Пауль Целан вважається поетом... 

а)  німецьким; 

б) єврейським; 

в)  австрійським. 

6.     Образ Маргарити у вірші Целана «Фуга смерті» є ремінісценцією з... 

а)  Біблії; 

б) «Фауста» Гете; 

в) «Книги пісень» Гейне. 

Другий рівень 

7.   Чому журналіст Рамбер урешті-решт не покинув зачумлене місто  

 (за романом Альбера Камю «Чума»)? 

8.   Чому, на вашу думку, Генріх Белль деталізує опис інтер'єру  

 гімназії, переобладнаної на шпиталь (за оповіданням «Подорожній,  

 коли ти прийдеш у Спа...»)? 

9.   Уособленням чого постає в однойменній поемі Олександра Твардовського 

боєць Василь Тьоркін? 
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10. Протиборство яких непримиренних начал зображено в поезії  

      Пауля Целана «Фуга смерті»? 

Третій рівень 

11. Чому, на вашу думку, А. Маргул-Шпербер назвав поезію  

      Пауля Целана «унікальною ліричною паралеллю до творчості Кафки»? 

12. Визначте жанровий різновид роману Альбера Камю «Чума» й  

      охарактеризуйте його. 

Четвертий рівень 

13. Розкрийте антивоєнний пафос творчості Генріха Белля. 

Тематичне оцінювання 5 Варіант 5 

Перший рівень 

1. Хто веде літопис подій пошесті в романі Альбера Камю «Чума»? 

а)  Тарру; 

б) Ріє; 

в)  Панлю. 

2. Що усвідомив герой оповідання Генріха Белля «Подорожній, коли ти прийдеш 

у Спа...» одночасно з тим, що він – у рідній гімназії, коли побачив на дошці 

напис, зроблений власноруч? 

а)  що він нарешті потрапив додому; 

б) що він – жалюгідний каліка, адже в нього немає обох рук і правої ноги; 

в) що старий пожежник – це шкільний сторож Біргелер. 

3. У якому розділі поеми Олександра Твардовського «Василь Тьоркін» головний 

герой переконує бійців, які його слухають, що ворог страшний, але лише для 

тих, хто його боїться і хто ще не навчився з ним боротися? 

а)  «На привалі»; 

б) «Переправа»; 

в)  «Перед боєм». 

4. За що Тьоркіна було нагороджено орденом (за поемою Олександра Тва-

рдовського «Василь Тьоркін»)? 

а)  за героїчну переправу; 

б) за бій у болоті; 

в)  за збиття під час авіанальоту німецького літака. 

5. Який образ протиставляється образові Суламіфі у вірші Пауля Целана «Фуга 

смерті»? 

а)  образ Лорелеї; 

б) образ Маргарити; 

в) образ Марії Магдалини. 

6. З яким образом у вірші Пауля Целана «Фуга смерті» асоціюється смерть? 

а)  з образом Маргарити; 

б) з образом Суламіф; 
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в)  з образом чоловіка блакитноокого майстра з Німеччини. 

Другий рівень 

7.    Чому влада Орана зволікає із вживанням заходів проти чуми  

 (за романом Альбера Камю «Чума»)? 

8.   Чому герой так довго усвідомлює, що він потрапив до гімназії,  

 у якій колись навчався (за оповіданням Белля «Подорожній,  

 коли ти прийдеш у Спа...»)? 

9.     Які кращі людські риси втілені в образі Василя Тьоркіна  

 (за поемою Олександра Твардовського «Василь Тьоркін»)? 

10.  Чому німецькомовність Целана посилювала трагічність його світосприйняття? 

Третій рівень 

11. Розкрийте роль обірваної цитати в оповіданні Белля «Подорожній, коли ти 

прийдеш у Спа...»? 

12. Проаналізуйте особливості композиційної та сюжетної побудови поеми 

Олександра Твардовського «Василь Тьоркін». 

Четвертий рівень 

13.  Напишіть роздум на тему «Сувора правда війни в поезії Олександра 

Твардовського». 

Тематичне оцінювання 5 Варіант 6 

Перший рівень 

1. Яка з названих п'єс належить перу Альбера Камю? 

а)  «Носороги»; 

б) «Санта-Крус»; 

в)  «Калігула». 

2. Хто із вказаних письменників є лауреатом Нобелівської премії? 

а) Генріх Белль; 

б) Олександр Твардовський; 

в) Пауль Целан. 

3. З якого твору Олександра Твардовського взято подані рядки: «І у мертвих, щоб 

знали, Є відрада одна: За Вітчизну ми впали, Та не впала вона»? 

а) з вірша «Я поліг біля Ржева»; 

б) з поеми «Василь Тьоркін»; 

в) з поеми «Дім біля дороги». 

4. У якому розділі поеми з'являється двійник Тьоркіна (за поемою Олександра 

Твардовського «Василь Тьоркін»)? 

а)  «На Дніпрі»; 

б) «Смерть і воїн»; 

в)  «Тьоркін-Тьоркін». 

5. У якому місті Паулю Целанові споруджено пам'ятник? 

а) у Парижі; 
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б) у Тель-Авіві; 

в) у Чернівцях. 

6. Якою мовою писав свої твори Пауль Целан? 

а)  німецькою; 

б)  їдиш; 

в)  румунською. 

Другий рівень 

7.     Як оранці протистоять моровиці (за романом Альбера Камю «Чума»)? 

8.     Чому герой оповідання Генріха Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у 

Спа...» асоціює рідну гімназію з «мертвим домом» чи «містом мертвих»? 

9. Які риси зближують Тьоркіна з фольклорними персонажами (за поемою 

Олександра Твардовського «Василь Тьоркін»)? 

10.  За допомогою яких художніх засобів створюється атмосфера приреченості  

 в поезії Пауля Целана «Фуга смерті»? 

Третій рівень 

11. Розкрийте поліфонію поезії Пауля Целана «Фуга смерті». 

12. Яку роль у романі Альбера Камю «Чума» відіграють другорядні персонажі 

(мати лікаря Ріє, старий ядушник, «котячий» дідок та ін.)? 

Четвертий рівень 

 13.  Напишіть роздум на тему «Світ навиворіт» у вірші Пауля Целана  "Фуга 

смерті"». 

 

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 6 

З літератури СІМА. Ернест ХЕМІНГУЕЙ «Старий і море». 

З латиноамериканської література. Габріель Гарсіа МАРКЕС 

«Стариган з крилами». 

З французької літератури. Ежен ЙОНЕСКО «Носороги» 

Тематичне оцінювання 6 Варіант 1 

Перший рівень 

1. Після закінчення школи Ернест Хемінгуей працював... 

а)  лікарем; 

б) репортером; 

в)  рибалкою. 

2. Перу якого письменника належить книга спогадів про Париж «Свято, яке 

завжди з тобою»? 

а)  Габріелеві Гарсіа Маркесу; 

б) Ернестові Хемінгуею; 

в)  Еженові Йонеско. 

3. Габріель Гарсіа Маркес є письменником... 

а)  аргентинським; 
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б) кубинським; 

в) колумбійським. 

4. На подвір'я родини Пелайо (за новелою Габріеля Гарсіа Маркеса «Стариган з 

крилами») впав... 

а)  альбатрос; 

б) орел; 

в)  ангел. 

5. Для драматургії Йонеско притаманне... 

а) зосередженість на проблемах сенсу життя, відчуження та розладу між 

людьми, знеособлення індивіда, ворожих взаєминах особистості зі владою, 

ідеологією, історією; 

б) зображення морального суду над людством і пов'язані з цим проблеми 

провини, відповідальності, справедливості; 

в) зображення тріщин і розламів духовного стану людини; вияскравлення 

нерозв'язаних конфліктів і глухих кутів приватного життя. 

6. Як звуть головного героя п'єси Ежена Йонеско «Носороги»? 

а) Буало; 

б) Беранже; 

в) Бержерак. 

Другий рівень 

7. За що Ернеста Хемінгуея удостоїли Нобелівської премії? 

8. Чому Сантьяго не вважає себе звичайним старим (за повістю Ернеста 

Хемінгуея «Старий і море»)? 

9.    Чому Пелайо цілий день стеріг старого з кийком альгвасила  

       (за новелою Габріеля Гарсіа Маркеса «Стариган з крилами»)? 

10. Назвіть найвідоміші твори Ежена Йонеско.  

 Яку назву отримав його театр? Чому? 

Третій рівень 

11. У чому полягає «теорія айсбергу» Ернеста Хемінгуея? Як її ілюструє 

творчість письменника? 

12. Розкрийте поняття «магічний реалізм». Проілюструйте його на 

прикладі творчості Габріеля Гарсіа Маркеса. 

Четвертий рівень 

13. Розкрийте актуальність повісті-притчі Ернеста Хемінгуея «Старий і море». 

Тематичне оцінювання 6 Варіант 2 

Перший рівень 

1. Який із поданих творів належить Ернестові Хемінгуею? 

а)  «Сто років самотності»; 

б)  «Осінь патріарха»; 

в) «Прощавай, зброє!». 
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2. Уболівальниками якої гри були старий Сантьяго і хлопчик Манолін (за повістю 

Ернеста Хемінгуея «Старий і море»)? 

а)  футболу; 

б)  бейсболу; 

в)  баскетболу. 

3. На кого скидався старий, що з'явився на подвір'ї родини Пелайо (за новелою 

Габріеля Гарсіа Маркеса «Стариган з крилами»)? 

а)  на велику старезну курку; 

б)  на альбатроса; 

в)  на страуса. 

4. Ким був отець Гонзага до того, як стати священиком (за новелою Габріеля 

Гарсіа Маркеса «Стариган з крилами»)? 

а) селянином; 

б) дроворубом; 

в)  альгвасилом. 

5. Разом із Семюелем Беккетом Ежен Йонеско виступив основоположником... 

а)  «екзистенційного театру»; 

б)  «театру абсурду»; 

в) «епічного театру». 

6. Перу Ежена Йонеско належать п'єси... 

а)  «Санта-Крус», «Знову вони співають», «Біографія. Гра»; 

б)  «В Писанні сказано...», «Гостина старої дами», «Фізики»; 

в)  «Голомоза співачка», «Носороги», «Король вмирає». 

Другий рівень 

7. Чому Сантьяго завжди називав море Іа шаг, тобто у жіночому роді (за повістю  

 Ернеста Хемінгуея «Старий і море»)? 

8. Якою була реакція родини Пелайо на появу ангела (за новелою Габріеля Гарсіа  

 Маркеса «Стариган з крилами»)? 

9. Як поводився ангел на землі? Чому? (За новелою Габріеля Гарсіа Маркеса  

 «Стариган з крилами».) 

10. Як у першій же ремарці до першої дії п'єси Ежена Йонеско «Носороги» 

протиставляються Жан і Беранже? Чому автор наголошує на рожевому кольорі 

обличчя Жана? 

Третій рівень 

11. Чому повість Ернеста Хемінгуея «Старий і море» літературознавці називають 

притчею? 

12. Проаналізуйте композиційні особливості новели Габріеля Гарсіа Маркеса 

«Стариган з крилами». 
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Четвертий рівень 

13. Прокоментуйте вислів Б. Ємельянова: «Йонеско показує стадію, коли люди, 

втративши всі принципи і здатність до самостійного мислення, з жахливою 

легкістю йдуть за будь-якими гаслами». 

Тематичне оцінювання 6 Варіант 3 

Перший рівень 

1.   Де відбуваються події в повісті Ернеста Хемінгуея «Старий і море»? 

а)  у штаті Флорида в США; 

б)  на Кубі; 

в)  у штаті Каліфорнія в США. 

2.   Хто з названих письменників у своїй творчості розробляв тему  

 втраченого покоління? 

      а) Габріель Гарсіа Маркес; 

      б) Ернест Хемінгуей; 

в) Ежен Йонеско. 

3. Під час дощу Пелайо (за новелою Габріеля Гарсіа Маркеса «Стариган з 

крилами») воював з... 

а)  омарами; 

б) мурахами; 

в) крабами. 

4. Як сусідка Пелайо пояснила появу ангела (за новелою Габріеля Гарсіа Маркеса 

«Стариган з крилами»)? 

а)  він явився, щоб забрати хвору дитину Пелайо; 

б)  він явився, бо родина Пелайо вела праведне життя; 

в)  він явився, щоб нагадати Пелайо про їхні гріхи. 

5. Ежен Йонеско є драматургом... 

а) італійським; 

б)  румунським; 

в) французьким. 

6. Кому у п'єсі Ежена Йонеско «Носороги» належать слова: «Я з вами не піду. Я 

вас не розумію! Я зостануся тим, ким є. Я ж людина. Людина»? 

а)  Жанові; 

б) Дезі; 

в)  Беранже. 

Другий рівень 

7. Як старий Сантьяго ставиться до природи, що його оточує (за повістю Ернеста 

Хемінгуея «Старий і море»)? 

8. Чому хлопчик Манолін прихилився до старого Сантьяго (за повістю Ернеста 

Хемінгуея «Старий і море»)? 
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9. Як на появу ангела зреагували місцеві мешканці, влада і церква (за новелою 

Габріеля Гарсіа Маркеса «Стариган з крилами»)? 

10. Чому у п'єсі Ежена Йонеско люди перетворюються саме на носорогів? 

Третій рівень 

11.    Розкрийте поняття «підтекст» на прикладі повісті Ернеста Хемінгуея  

«Старий і море». 

12.   Визначте стильові домінанти «драми абсурду». 

Четвертий рівень 

13.   Прокоментуйте слова старого Сантьяго: «Але людина створена не для 

поразки.  

 Людину можна знищити, а здолати не можна» (за повістю Ернеста Хемінгуея  

 «Старий і море»). 

Тематичне оцінювання 6 Варіант 4 

Перший рівень 

1. Чому батько заборонив Манолінові виходити в море зі старим Сантьяго (за 

повістю Ернеста Хемінгуея «Старий і море»)? 

а)  тому що хлопець був ще малим для таких пригод; 

б)  тому що вважав старого невдахою; 

в)  тому що хлопцеві треба було ходити до школи. 

2. Яку рибу вполював старий Сантьяго (за повістю Хемінгуея «Старий і море»)? 

а) баракуду; 

б)  марліна; 

в)  рибу-меч. 

3. Хто остаточно зруйнував репутацію ангела (за новелою Габріеля Гарсіа 

Маркеса «Стариган з крилами»)? 

а)  Отець Гонзага; 

б)  Папа Римський; 

в)  дівчина-павук. 

4. Чим, на думку селян, харчувалися ангели (за новелою Габріеля Гарсіа Маркеса 

«Стариган з крилами»)? 

а) манною небесною; 

б) звичайною їжею; 

в) кристаликами камфори. 

5. Свою п'єсу «Носороги» Ежен Йонєско називає... 

а)  притчею; 

б)  трагіфарсом; 

в)  трагікомедією. 

6. У чому полягає суттєва розбіжність між Жаном і Беранже (за п'єсою Ежена 

Йонєско «Носороги»? 

а)  у манері одягатися і способі життя; 
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б)  у ставленні до культурних надбань; 

в)  в терпимості одного і нетерпимості іншого. 

Другий рівень 

7. Як поставилися жителі рибальського містечка до поразки Сантьяго? Чому?  

 (За повістю Ернеста Хемінгуея «Старий і море».) 

8. Чому вщух інтерес селян до ангела (за новелою Габріеля Гарсіа Маркеса 

«Стариган з крилами»)? 

9. Чому Ежен Йонеско застерігав проти виключно антифашистського тлумачення 

своєї драми «Носороги»? 

10. Як люди трактували причини свого оносороження (за п'єсою Ежена Йонєско 

«Носороги»)? 

Третій рівень 

11. Що дає підстави розглядати драматургію Ежена Йонєско як явище аван-

гардистського мистецтва? 

12. Розкрийте філософсько-символічний зміст новели Габріеля Гарсіа Маркеса 

«Стариган з крилами». 

Четвертий рівень 

13. Розкрийте проблему омасовлення людини у п'єсі Ежена Йонєско «Носороги». 

Тематичне оцінювання 6 Варіант 5 

Перший рівень 

1. За чим шкодує Сантьяго на риболовлі (за повістю Ернеста Хемінгуея «Старий і 

море»)? 

а) за тим, що в нього залишилося дуже мало сили; 

б) за тим, що з ним нема хлопчика Маноліна; 

в) за тим, що в нього немає пристойного рибальського приладдя. 

2. Для чого старий Сантьяго примушує себе їсти сирого тунця (за повістю 

Ернеста Хемінгуея «Старий і море»)? 

а) щоб не вмерти з голоду; 

б) щоб надати силу своїй руці, яка тримала жилку; 

в)  щоб риба не зіпсувалася. 

3. Знайшовши ангела (за новелою Габріеля Гарсіа Маркеса «Стариган з 

крилами»), Пелайо... 

а) зрадів; 

б) здивувався; 

в) злякався. 

4. Родина Пелайо (за новелою Габріеля Гарсіа Маркеса «Стариган з крилами») 

оселила ангела... 

а) у своєму будинку; 

б) у хліву; 

в) у курнику. 
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5. Як називає Беранже його співробітник Дудар (за п'єсою Йонєско «Носороги»)? 

а)  Дон Жуаном; 

б) Дон Кіхотом; 

в) Прометеєм. 

6. Як люди реагують на появу в місті носорогів (за п'єсою Йонєско «Носороги»)? 

а) люди думають над тим, як боротися з лихом; 

б) місцеві мешканці, ховаючись від неприємностей, ведуть розважливі 

дискусії стосовно виду носорога – африканській він чи азіатський; 

в) жителі масово тікають з міста. 

Другий рівень 

7. Як ви вважаєте, чому старому Сантьяго постійно снилися леви (за повістю 

Ернеста Хемінгуея «Старий і море»)? 

8. Які «дива» творив ангел у новелі Габріеля Гарсіа Маркеса «Стариган з 

крилами»? Про що вони свідчать? 

9. Чому люди не розуміють мову ангела (за новелою Габріеля Гарсіа Маркеса 

«Стариган з крилами»)? 

10. Розкажіть про творчу історію п'єси Йонєско «Носороги». 

Третій рівень 

11. Знайдіть у новелі Габріеля Гарсіа Маркеса «Стариган з крилами» вияви 

«магічного реалізму». 

12. Розкрийте багатогранність Йонескової метафори у п'єсі «Носороги». 

Четвертий рівень 

13. Напишіть роздум на тему «Чи потребуємо ми ангелів» (за новелою Габріеля 

Гарсіа Маркеса «Стариган з крилами»)? 

Тематичне оцінювання 6 Варіант 6 

Перший рівень 

1.  У морі під час полювання за рибою старий Сантьяго (за повістю Ернеста 

Хемінгуея «Старий і море») почувався... 

а) нещасним; 

б) самотнім; 

в) вправним рибалкою. 

2. Що обіцяв зробити Сантьяго, якщо подужає рибу (за повіспо Ернесть 

Хемінгуея «Старий і море»)? 

а)  ніколи не виходити на риболовлю; 

б) піти на прощу до Мідної Богоматері; 

в)  наступного разу обов'язково взяти з собою Маноліна. 

3. Елісенді Пелайо (за новелою Габріеля Гарсіа Маркеса «Стариган з крилами») 

«спало на думку брати з кожного, хто хоче зайти у двір і подивитись на 

ангела»,... 

а) п'ять курей; 
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б) п'ять яєць; 

в)  п'ять сентаво. 

4. На перший погляд, найголовнішою чеснотою ангела (за новелою Габріеля 

Гарсіа Маркеса «Стариган з крилами») було... 

а)  вміння лікувати людей; 

б) надприродне терпіння; 

в)  вміння вершити дива. 

5. «Ось що треба робити: щодня голитись, надягати чисту сорочку... Стежити за 

літературними і культурними подіями нашої доби... Ходіть до музеїв, читайте 

літературні журнали, відвідуйте лекції. Це позбавить страху, сформує ваш 

розум». Цими словами Жан (за п'єсою Ежена Йонєско «Носороги») радить 

Беранже, як стати... 

а) освіченою людиною; 

б) інтелігентною людиною; 

в)  культурною людиною. 

6. Реакцією Жана на слова Беранже, що «азіати такі ж люди, як усі» була фраза 

«Вони жовті!... Вони жовті, жовті, жовтющі!» У ній виявляється... 

а)  фашизм; 

б) расизм; 

в)  націоналізм. 

Другий рівень 

7. Розкрийте історію створення повісті Ернеста Хемінгуея «Старий і море». 

8. Як ви вважаєте, чому новела Маркеса «Стариган із крилами» починається з 

опису жахливої зливи? 

9. Чому Жан піддається оносороженню, а Беранже вдається уникнути «зарази» 

(за п'єсою Ежена Йонеско «Носороги»)? 

10. Виділіть у п'єсі Ежена Йонеско «Носороги» основні етапи розвитку епідемії. 

Як змінюється реакція персонажів на появу носорогів? 

Третій рівень 

11. Розкрийте буденний і символічний плани повісті Ернеста Хемінгуея «Старий і 

море». 

12. Простежте зв'язок п'єси Йонеско «Носороги» з новелами Кафки «Пере-

втілення» і Томаса Манна «Маріо і чарівник», романом Альбера Камю «Чума». 

Четвертий рівень 

13. Як Маркес у своїй новелі «Стариган з крилами» розкриває проблему сенсу 

людського життя? 
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ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 7 

З російської літератури. Йосип БРОДСЬКИЙ. Поезія. 

З німецької літератури. Патрік ЗЮСКІНД «Запахи» 

Тематичне оцінювання 7 Варіант 1 

Перший рівень 

1. Де народився Йосип Бродський? 

а) у Ленінграді; 

б) у Москві; 

в)  у Нью-Йорку. 

2. Йосипа Бродського було заслано у Заполяр'я за... 

а)  антирадянську діяльність; 

б) дармоїдство; 

в)  за спекуляцію валютою. 

3. Лауреатом якої премії став Йосип Бродський? 

а)  Пулітцерівської; 

б) Нобелівської; 

в)  Ленінської. 

4. Після виходу у світ роман Патріка Зюскінда «Запахи» одразу ж став... 

а)  бестселером; 

б) блокбастером; 

в)  шлягером. 

5. Як перекладається із французької мови прізвище головного героя роману 

Патріка Зюскінда «Запахи»? 

а)  змія; 

б) жаба; 

в)  потвора. 

6. Чому годувальниця відмовляється доглядати маленького Гренуя (за романом 

Патріка Зюскінда «Запахи»)? 

а)  тому що він був потворним з вигляду; 

б) тому що він кусався; 

в)  тому що він не мав власного запаху. 

Другий рівень 

7. Чому Йосип Бродський у віці 15 років кинув школу? 

8. Що привернуло увагу органів ідеологічного нагляду до особи молодого 

Бродського? 

9. Яку підназву має роман Патріка Зюскінда «Запахи»? Як співвідносяться між 

собою назва і підназва роману? 

10. Які літературні асоціації викликає роман Патріка Зюскінда «Запахи»? Свою 

думку обгрунтуйте. 
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Третій рівень 

11. Які риси притаманні постмодерністській ліриці (на прикладі поезії Йосипа 

Бродського)? 

12. Назвіть найвизначніші риси постмодернізму як літературної течії і дайте їм 

стислу характеристику. 

Четвертий рівень 

13. Напишіть міні-твір на тему «Біблійні мотиви у творчості Йосипа Бродського». 

Тематичне оцінювання 7 Варіант 2 

Перший рівень 

1.  З ким із названих поетів Йосипа Бродського зв'язували дружні стосунки? 

а) з Анною Ахматовою; 

б) з Ольгою Берггольц; 

в) з Мариною Цвєтаєвою. 

2. До якої країни емігрував Йосип Бродський? 

а) до Франції; 

б) до Великобританії; 

в) до США. 

3. Почесним професором якого університету обрали Йосипа Бродського? 

а) Кембріджського; 

б) Оксфордського; 

в) Гарвардського. 

4. Для чого власниці дитячого пансіону мадам Гайяр були потрібні гроші (за 

романом Патріка Зюскінда «Запахи»)? 

а) щоб забезпечити собі пристойне життя; 

б) щоб забезпечити собі пристойну старість; 

в) щоб забезпечити собі пристойну смерть. 

5. Ким став Гренуй після одужання від сибірської виразки (за романом Патріка 

Зюскінда «Запахи»)? 

а) підмайстром; 

б) улюбленцем Грімаля; 

в)  кярисною домашньою твариною. 

6. Що вразило парфумера Бапьдіні в зовнішності Гренуя (за романом Патріка 

Зюскінда «Запахи»)? 

а)  чуттєві ніздрі; 

б) полохливі очі; 

в)  потворні рубці на обличчі. 

Другий рівень 

7. Чому Йосип Бродський вимушений був емігрувати за кордон? 

8. Назвіть найвідоміші поетичні збірки Йосипа Бродського. 

9.   За яких обставин з'явився на світ Божий головний герой роману  



~ 97 ~ 

 

Патріка Зюскінда «Запахи»?  Як це вплинуло на його подальше життя? 

10. Що дало Гренуєві перебування в пансіоні мадам Гайяр (за романом Патріка  

 Зюскінда «Запахи»)? 

Третій рівень 

11. Чому Йосипа Бродського називають останнім класиком російської літератури 

XX ст.? 

12. На якій підставі відносимо роман «Запахи» Патріка Зюскінда до 

постмодерністської літератури? 

Четвертий рівень 

13. Чи можемо ми вважати Жана Батіста Гренуя митцем (за романом Патріка 

Зюскінда «Запахи»)? 

Тематичне оцінювання 7 Варіант 3 

Перший рівень 

1. Яку посаду обійняв Йосип Бродський у США? 

а)  професора при університеті; 

б)  бакалавра при університеті; 

в) поета при університеті. 

2. Якої премії Йосип Бродський був удостоєний у США? 

а)  Пулітцерівської; 

б)  премії Бібліотеки Конгресу США; 

в)  премії Американської кіноакадемії «Оскар». 

3. Яку назву мала перша збірка поезій Йосипа Бродського? 

а)  «Зупинка в пустелі»; 

б) «Вірші і поеми»; 

в)  «Римські елегії». 

4. Яке перше слово вихопилося у Гренуя, як тільки він навчився говорити (за 

романом Патріка Зюскінда «Запахи»)? 

а) пеларгонія; 

б) дерево; 

в)  риба. 

5.    Чому малий Гренуй не міг запам'ятати назви абстрактних предметів  

(за романом Патріка   Зюскінда «Запахи»)? 

а) тому що був недорозвинений; 

б) тому що ці предмети не мали запаху; 

в)  тому що ці назви було важко вимовити. 

6. Як загинув Гренуй (за романом Патріка Зюскінда «Запахи»)? 

а)  його стратили за вбивство Лори Ріші; 

б) його з'їли канібали; 

в) він заподіяв собі смерть, усвідомивши свою провину перед людством. 

Другий рівень 
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7. З якої причини Йосипа Бродського було заслано в Архангельську область? У 

зв'язку з цим прокоментуйте слова поета: «Я працюю – я пишу вірші». 

8.  Як вплинуло на Йосипа Бродського знайомство з Анною Ахматовою? Що 

таке «ахматівський гурток»? 

9.  Яку роль для подальшого розвитку сюжету відіграє поданий автором опис 

Парижа (за романом Патріка Зюскінда «Запахи»)? 

10. Чому автор неодноразово підкреслює, що у Гренуя були лише тілесні 

потреби, а для душі він не потребував нічого (за романом Патріка Зюскінда 

«Запахи»)? 

Третій рівень 

11. Проаналізуйте поетичну мову Йосипа Бродського (на прикладі одного з 

віршів). 

12. Чому твір Патріка Зюскінда можна вважати твором як елітарної, так і масової 

літератури? 

Четвертий рівень 

13.   Напишіть міні-твір на тему «Чи завжди мета виправдовує будь-які засо-

би?» (за романом Патріка Зюскінда «Запахи»). 

Тематичне оцінювання 7 Варіант 4 

Перший рівень 

1. Де була видрукувана перша збірка поезій Йосипа Бродського? 

а)  в СРСР; 

б) у США; 

в)  в Англії. 

2. До якого твору російської літератури відсилає нас перший рядок вірша Йосипа 

Бродського «Нівідкіль з любов'ю, надцятого квітнепада...»? 

а)  «Записки божевільного» Миколи Гоголя; 

б) «Записки з мертвого дому» Федора Достоєвського; 

в) «Записки із підпілля» Федора Достоєвського. 

3. З чим порівнюється Ісус Христос у вірші Йосипа Бродського «Різдвяна зірка»? 

а)  із зорею; 

б) із крапкою; 

в)  з даром небес. 

4. Грімаль, до якого потрапив Гренуй після пансіону мадам Гайяр (за романом 

Патріка Зюскінда «Запахи»), був... 

а) кушніром; 

б) чинбарем; 

в) парфумером. 

5. Що усвідомив Гренуй після першого скоєного ним убивства (за романом 

Патріка Зюскінда «Запахи»)? 

а)  що він злочинець; 
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б) що він маніяк; 

в) що він геній. 

6. Гренуй зрозумів (за романом Патріка Зюскінда «Запахи»), чому він так 

«уперто і затято тримався за життя»: він повинен стати... 

а)  найвидатнішим митцем усіх часів і народів; 

б) творцем (Богом) запахів; 

в)  законодавцем моди в парфумерії. 

Другий рівень 

7. На які періоди поділяють творчість Йосипа Бродського? 

8. Назвіть провідні мотиви лірики Йосипа Бродського. 

9. Чому діти у пансіоні мадам Гайяр незлюбили Гренуя (за романом Патріка 

Зюскінда «Запахи»)? 

10. Як ви вважаєте, чому загинув парфумер Бальдіні (за романом Патріка Зюскінда 

«Запахи»)? 

Третій рівень 

11. Розкрийте ідейно-художній зміст вірша Йосипа Бродського «Нівідкіль з 

любов'ю...». 

12. Проаналізуйте метафору запаху в романі Патріка Зюскінда «Запахи». 

Четвертий рівень 

13. Розкрийте письмово питання «Постмодерністська гра стереотипами «масової 

літератури» в романі Патріка Зюскінда "Запахи"». 

Тематичне оцінювання 7 Варіант 5 

Перший рівень 

1.  Якого поета Йосип Бродський називав своєю «провідною зіркою»? 

а)  Олександра Пушкіна; 

б) Анну Ахматову; 

в)  Марину Цвєтаєву. 

2. Твори Йосипа Бродського радянського періоду стають добре відомими 

завдяки... 

а)  публікаціям у центральних газетах; 

б)  самвидаву; 

в)  публікаціям у «товстих» журналах. 

3. До якого твору американської масової літератури відсилає нас початок вірша 

Йосипа Бродського «Нівідкіль з любов'ю...»? 

а) «Долина ляльок» Жаклін Сьюзен; 

б)  «Ніколи не залишай мене» Гарольда Роббінса; 

в) «З Росії з любов'ю» Яна Флемінга. 

4. З образом якого з цих героїв світової літератури перегукується образ 

парфумера Гренуя (за романом Патріка Зюскінда «Запахи»)? 

а)  з образом Дон Кіхота Мігеля де Сервантеса; 
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б)  з образом Крихітки Цахеса Ернста Гофмана; 

в)  з образом Доріана Грея Оскара Вайльда. 

5. Де Гренуй пройшов школу парфумерного мистецтва (за романом Патріка 

Зюскінда «Запахи»)? 

а)  у мадам Гайяр; 

б)  у Грімаля; 

в)  у Бальдіні. 

6. Яку тільки одну насолоду знав Гренуй (за романом Патріка Зюскінда 

«Запахи»)? 

а)  насолоду спілкування з людьми; 

б)  насолоду чистим безтілесним запахом; 

в)  насолоду чистою дівочою вродою. 

Другий рівень 

7. Розтлумачте перший рядок вірша Йосипа Бродського «Нівідкіль з любов'ю, 

надцятого квітнепада...». 

8. Чому Ісус Христос у вірші Йосипа Бродського «Різдвяна зірка» порівнюється 

саме з крапкою? 

9. Чому Бальдіні, викупивши Гренуя у чинбаря Грімаля, вважав, що він «уклав 

найкращу угоду свого життя»? До чого врешті-решт призвело його знайомство 

із Тренуєм (за романом Патріка Зюскінда «Запахи»)? 

10. Коли і чому Гренуй уявив себе Богом (за романом Патріка Зюскінда 

«Запахи»)? 

Третій рівень 

11. Чи згодні ви з думкою, що лірика Йосипа Бродського звела сучасну російську 

поезію у ранг світової? Свою думку обґрунтуйте. 

12. Що ховається під реалістичною формою викладу в романі Патріка Зюскінда 

«Запахи»? 

Четвертий рівень 

13. Розкрийте письмово питання «Особливості сприйняття «світу як тексту» в 

поезії Бродського». 

Тематичне оцінювання 7 Варіант 6 

Перший рівень 

1. Про який континент йдеться в поданому уривку з вірша Бродського «Нівідкіль 

з любов'ю...»: 

«нічий вірний друг вас вітає з одного 

із п'яти континентів, що пливе на трьох ковбоях»? 

а)  Північну Америку; 

б) Південну Америку; 

в) Євразію. 

2. Немовля у вірші Йосипа Бродського «Різдвяна зірка» народилося, щоб... 



~ 101 ~ 

 

а)  стати видатною людиною; 

б) урятувати світ; 

в)  пройти звичайний земний шлях. 

3. За заповітом Йосипа Бродського, його поховали... 

а)  у Санкт-Петербурзі; 

б)  у Нью-Йорку; 

в)  у Венеції. 

4. Яким був перший крок Гренуя до здобуття досконалого аромату (за романом 

Патріка Зюскінда «Запахи»)? 

а)  він виокремив ауру цуценяти; 

б)  він виокремив ауру дівчинки з Маре; 

в)  він виокремив ауру Лори Ріші. 

5. Чому Гренуй, працюючи у Бальдіні, захворів і мало не помер (за романом 

Патріка Зюскінда «Запахи»)? 

а)  тому що заразився під час роботи із сировиною для парфумів; 

б)  тому що не зміг створити досконалого аромату; 

в)  тому що умови праці у Бальдіні були нестерпними. 

6. Чим закінчилася сцена страти Гренуя (за романом Патріка Зюскінда 

«Запахи»)? 

а) Гренуя стратили; 

б)  він утік; 

в) замість Гренуя стратили парфумера Дрюо. 

Другий рівень 

7. Назвіть поезії Йосипа Бродського, присвячені Батьківщині. 

8. Якими були стосунки Гренуя з Богом (за романом Патріка Зюскінда «Запахи»)? 

9. Чому Гренуй зненавидів людей (за романом Патріка Зюскінда «Запахи»)? 

10. Навіщо Гренуй убивав своїх жертв (за романом Патріка Зюскінда «Запахи»)? 

Третій рівень 

11. Охарактеризуйте хронотоп вірша Йосипа Бродського «Різдвяна зірка». 

12. Проаналізуйте особливості композиції роману Патріка Зюскінда «Запахи». 

Четвертий рівень 

13.  Напишіть роздум на тему «Геній і злодійство – дві речі не сумісні» (О. Пушкін) 

(за романом Патріка Зюскінда «Запахи»). 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ 

Загальна психологія: методичні вказівки до практичних занять для студентів   

І курсу зі спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» денної 

форми навчання. 
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