
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3.  

ТВОРЧІСТЬ В. СТЕФАНИКА, ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

Варіант 1 

Рівень І 

1. В. Стефаник — неперевершений майстер…А Соціально-психологічної 

новели. 

2. Залишаючи село, І. Дідух просить сусідів, щоб вони (В. Стефаник «Камінний 

хрест»)… 

 А Чистили хрест та доглядали порядок біля нього. 

 Б У святу неділю покропили хрест. 

 В Писали йому листи про своє життя. 

 Г Обробляли ту землю, на якій він тяжко працював. 

3. «Хтось біленький», «хтосічок» – так зверталася у листах до Лесі Українки: 

Г О.Кобилянська. 

4. Яка новела В.Стефаника показує батьківський громадський подвиг 

самопожертви? 

5.Сформулюйте тему новели "Новина". 

6. Новела — це… 

 

Рівень ІІ 

7. Про кого з героїв сказано у творі «Лісова пісня» Лесі Українки: 

Люблю старого. Таж якби не він, 

 Давно б уже не стало сього дуба, 

 Що стільки бачив наших рад, і танців, 

 І лісових великих таємниць? 

А Лукаша; 

 Б Лісовика; 

 В Перелесника; 

 Г дядька Лева. 

8. Визначте жанрові особливості новел В. Стефаника. 

 

Рівень ІІІ 

9. Напишіть твір-мініатюру на тему «Загальнолюдське значення змісту 

новели В.Стефаника  «Камінний хрест». 

 



Варіант 2 

1. До «покутської трійці» належали…Б Л. Мартович, М. Черемшина, В. 

Стефаник. 

2.Горб Іван Дідух щовесни обкладав: В дерном;  

3. Укажіть назву дебютної поетичної збірки Лесі Українки: А «На крилах 

пісень»;  

4. Про кого говорить Гриць Летючий "мерці"? Про дочок 

5. Поясніть, кого в народних міфологічних уявленнях називають мавками 

6. Драма-феєрія — це… 

 

Рівень ІІ 

7. З якого твору Лесі Українки рядки: 

Україно моя! Сам Бог поставив 

 Супроти тебе силу невблаганну 

 Сліпої долі? 

А «Contra spem spero!»; 

 Б «І все-таки до тебе думка лине»; 

 В «І ти колись боролась, мов Ізраїль»; 

 Г «Хвиля». 

8.   Порівняйте образи Лукаша і Мавки з драми-феєрії Лесі Українки «Лісова 

пісня». 

 

Рівень ІІІ 

9. Зробіть невелике дослідження на тему «Багатозначність символів у новелі 

В. Стефаника «Камінний хрест» та у творах інших модерністів». 

 



Варіант 3 

1. З 1892 р. В. Стефаник навчався… 

 А На медичному факультеті Краківського університету. 

 Б Філологічному факультеті Київського університету. 

 В Юридичному факультеті Чернігівського університету. 

 Г Хіміко-біологічному факультеті Полтавського педагогічного 

інституту. 

2. Іван Дідух не кидав того «тєжкого» горба, який забирав усі його сили, бо  це: 

б) подарунок батьків;  

3. Укажіть справжнє ім'я письменниці, яка увійшла в українську літературу 

під псевдонімом Леся Українка: 

Б Лариса Косач;  

4.Які події лягли в основу новели В.Стефаника «Новина»? Вбивство батьком 

дытей 

5. Кому Мавка говорить: «Ні! Я жива! Я буду вічно жити!»? 

 А Тому, що в скалі сидить 

 Б  Лісовикові 

 В  Лукашеві 

 Г  матері Лукаша 

6. Неоромантизм — це... 

 

Рівень ІІ 

7. Визначте віршовий розмір: 

І все-таки до тебе думка лине, 

 Мій занепащений, нещасний краю, 

 Як я тебе згадаю, 

 У грудях серце з туги, з жалю гине. 

 А Дактиль; 

 Б анапест; 

 В ямб; 

 Г хорей. 

8.   Порівняйте образи Мавки й Килини з «Лісової пісні» Лесі Українки. 

 

Рівень ІІІ 

9. Напишіть твір-мініатюру на тему «Камінний хрест як художній символ 

українського селянина - бідняка». 

 



Варіант 4 

1.В.Стефаник був депутатом парламенту: 

а) чернівецького;  

б) польського;  

в) віденського;  

г) австро-угорського.  

2. В. Стефаник свій твір «Камінний хрест», відзначаючи його жанрові 

спрямування, назвав… 

 А Повістю.  

 Б Оповіданням. 

 В Новелою.  

 Г Студією. 

3. Вкажіть, яку національну проблему Леся Українка обрала для дослідження у 

драматичній поемі "Бояриня": 

 а) національно-визвольної боротьби ХVІІ ст.; 

 б) загрози асиміляції України; 

 в) героя та народу в історії України на різних її етапах; 

 г) національної пасивності, національної зради і національної туги за доби 

Руїни. 

4. На камінному хресті було написано (В. Стефаник «Камінний хрест») 

…………… 

5. Яке    соціально-історичне    явище    лягло в основу новели В. Стефаника 

«Камінний хрест»? 

6. Укажіть, як перекладається українською мовою назва поезії «Соntra spem 

spero». 

 

Рівень ІІ 

7. За уривком із твору В.Стефаника "Камінний хрест" визначте художні 

засоби, якими передано гострий біль Івана Дідуха від розлуки з рідним краєм:  

 "Слова співу йдуть через старе горло з перешкодами, як коли би не лиш на 

руках у них, але і в горлі мозилі понаростали. Ідуть слова тих співанок, як 

жовте осіннє листя, що ним вітер шумить по замерлій землі, а воно раз по раз 

зупиняється на кожнім ярочку і дрожить подертими берегами, як перед 

смертю". 

8. Охарактеризуйте інтимну лірику Лесі Українки. 

 

Рівень ІІІ 

9.Ідейно-художній аналіз поезії Лесі Українки "І все-таки до тебе думка 

лине...". 

 



Варіант 5 

1. В. Стефаник, окрім того, що був обдарованим письменником, вважався 

незрівнянним… 

А Педагогом.  

Б Психологом. 

В Музикантом. 

Г Істориком. 

2. Визначте образ-символ новели В.Стефаника "Камінний хрест", який 

виражає безмежне трудолюбство, муки, терпіння та самовіддану любов до 

землі Івана Дідуха: 

 а) кам’яний хрест на горбі Івана Дідуха; 

 б) супряга коня та його хазяїна Івана Дідуха; 

 в) горб – земля головного героя; 

 г) прощальний обід у родині Дідухів напередодні еміграції. 

3.Визначте жанр твору "Лісова пісня": б) драма-феєрія; 

4. Образ хреста символізує (В. Стефаник «Камінний хрест»)……….. 

5. Назвіть жанр «Бояриня». 

6.   Символізм — це... 

 

Рівень ІІ 

7.Поєднати подані імена осіб за родинними зв’язками з Лесею Українкою. 

Олена Пчілка                             сестра 

Михайло Драгоманов               брат 

Михайло Косач                         чоловік 

Климент Квітка                         дядько 

Ісидора Борисова                       мати 

8.Тематика прози В.Стефаника 

 

Рівень ІІІ 

9. Висловіть своє судження про те, у чому Леся Українка вбачає переваги 

високої духовності над буденністю і що про це думаєте ви. 

 



Варіант 6 

1. В. Стефаник народився… 

 А На Львівщині.  

 Б Івано-Франківщині. 

 В Вінниччині.  

 Г Тернопільщині. 

2. У якому значенні розкривається символіка каменю у новелі «Камінний 

хрест»? 

а) бездушності;  

б) злиденності;  

в) неродючої землі;  

г) пам’яті.  

3.   До громадянської лірики належить вірш Лесі Українки: 

А   «І все-таки до тебе думка лине...»; 

Б    «Все, все покинуть, до тебе полинуть...»; 

В    «Сопіта зрет зрего!»; 

Г    «Хвиля». 

4. Твір «Камінний хрест» В. Стефаника написаний під впливом… 

5. Назвіть міфологічних персонажів, зображених у «Лісовій пісні». 

6.   Виразні риси експресіонізму носить творчість: Г  В. Стефаника 

 

Рівень ІІ 

7. Визначте віршовий розмір:     Стояла я і слухала весну, 

                                          Весна мені багато говорила… 

 А хорей 

 Б  ямб 

 В амфібрахій 

 Г анапест 

8. Схарактеризуйте образ Івана Дідуха. 

 

Рівень ІІІ 

9. Висловіть своє судження: за що лісова Мавка отримала дар Божий – 

безсмертну людську душу? 

 


