
 

Завдання модуля 6 
 

  



ВАРІАНТ 3 

 

Рівень 1 (завдання 1-24) 
 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді 

 

1.  «Сьогодні роковини моєї смерті. 31 січня 1943 р. мене було привезено в Кремль. Там мене було порубано на шмаття і окровавлені частини моєї 

душі було розкидано на поталу й ганьбу на всіх зборищах...», - писав у «Щоденнику» О.Довженко про кіноповість 

А  «Україна в огні» 

Б  «Повість полум’яних літ» 

В  «Зачарована Десна»  

Г  «Звенигора» 

 

2. Серед проблем твору О.Довженка «Зачарована Десна» немає такої, як 

А  становлення особистості  

Б  історична доля українських традицій  

В  жінка в українській громаді  

Г  духовне багатство людини праці 

 

3. Для «вшанування великих людей» (з метою спокути «гріха» за вирвану моркву) Сашко з кіноповісті «Зачарована Десна» обирає 

А  прабабу Марусину  

Б  діда Семена  

В  Самійла-косаря  

Г  колишнього коваля Захарка 

 

4. "Саджати що-небудь у землю, щоб проізростало" - це бажання, яке в кіноповісті «Зачарована Десна» виявляє 

А  малий Сашко  

Б  мати Сашкова  

В  прабаба Марусина  

Г  Самійло-косар 

 

5. Прочитайте текст: «Коли б спитав мене хто-небудь, яку я музику любив у ранньому тинстві, який інструмент, яких музик, я б сказав, що 

більш за все я любив слухати...» («Зачарована Десна» О.Довженко) На місці пропуску треба вписати 

А  батькову пісню  

Б  клепання коси  



В  рипіння воза  

Г  кобзу 

 

6. Батько Сашка («Зачарована Десна» О.Довженка) «прокляв ім'я Боже» і «попа вигнав геть із двору», коли 

А  померла баба 

Б  померли від пошесті в один день чотири сини 

В  почалась війна 

Г  німці спалили село 

 

7. З блудним сином у Святому Письмі ліричний герой у повісті "Зачарована Десна" О.Довженка порівнює 

А  себе 

Б  старшого брата  

В  собаку Пірата  

Г  Тихона Бобиря 

 

8. Серед запропонованих характеристиці Сашкового батька НЕ відповідає рядок 

А  «голова в нього була темноволоса, великі і великі розумні сірі очі»  

Б  «в очах чомусь завжди було повно смутку: тяжкі кайдани неписьменності і несвободи» 

В  «був письменний по-церковному і в неділю любив урочисто читати Псалтир» 

Г  «з нього можна було писати лицарів, богів, апостолів, великих учених чи сіятелів - він годивсь на все» 

 

9. Ідея кіноповісті О.Довженка «Україна в огні» - це 

А  уславлення мужності людини, яка захищає батьківщину  

Б  осуд війни, агресії, що призводить до загибелі родів та родин  

В  уславлення ролі комуністичної партії та її членів у перемозі над фашизмом 

Г  з береження історичної пам'яті та засвоєння уроків історії 

 

10. Ернст фон Крауз пропонував синові скуштувати 

А  українську паляницю  

Б  українську землю 

В  українське сало  

Г  українське молоко 

 

11. «Я біг сюди з Північного Сибіру через фронт, повз гадюкою, ліз, котився бубоном. Велику книгу можна написати про мої страдання- 

говорить про себе у кіноповісті «Україна в огні» 
А  Василь Кравчина  



Б  Купріян Хутірний  

В  офіцер Антоніо Пальма  

Г  Максим Заброда 

 

12. Кіноповість "Україна в огні" була піддана нищівній критиці з боку радянського керівництва за  

А  спотворене зображення переможного ходу війни 

Б  реалістичне зображення найскладнішого періоду війни  

В  жанрову недосконалість твору  

Г  неправдиве відображення подій перших днів війни 

 

13. Початок кіноповісті «Україна в огні» подано в рядку 

А  «Минали дні, минали ночі в загравах пожеж.Минуло літо. Мокра осінь».  

Б  «У садочку біля чистої хатини, серед квітів, бджіл, дітвори та домашнього птаства, за столом у тихий літній день сиділа, мов на картині, родина 

колгоспника Лавріна Запорожця...» 

В  «Був вечір. І була ніч. А рано-вранці Олеся знов проводжала на війну весь свій рід, аби ніколи не подумали лихі люди, що не був він щедрим на 

кров і вогонь, послані ганебною історією Європи».  

Г  «О українська земле, як укривавилась ти! Ріки кров'ю поналивано, озера слізьми та жалем». 

 

14. Після сплюндрування церкви (роман «Жовтий князь» В.Барки) залишився тільки один предмет, який переховують селяни, - це 

А  частина іконостасу  

Б  золотий хрест  

В  церковна чаша  

Г  срібний підсвічник  

Д ікона. 

 

15. «Чортовою силою», «князем-звіром», який «виліз із багна», дід Прокіп (роман «Жовтий князь») називає 

А  голод 

Б  начальника міліції  

В  Сталіна  

Г  компартію  

Д  Григорія Отроходіна. 

 

16.  «Ця директива - смертний присуд для трудового селянства»,- це з  

А  виступу Сталіна на черговому партійному з'їзді  

Б  статті районного газети 

В  передсмертної записки секретаря райкому Кленоточі  



Г  рішення зборів колгоспників 

Д  анонімною напису, зробленого на паркані довкола сільського млина 

 

17.  У книзі «Марія» Уласа Самчука є така присвята 

А  «Селянам, що загинули голодною смертю на Україні в роках 1932-1933»  

Б  «Жінкам, що загинули голодною смертю на Україні в роках 1932-1933»  

В  «Дітям, що загинули голодною смертю на Україні в роках 1932-1933 

Г  «Матерям, що загинули голодною смертю на Україні в роках 1932-1933»  

Д  «Усім, що загинули голодною смертю на Україні в роках 1932-1933» 

 

18. Корній (роман «Марія» Уласа Самчука) брав участь у 

А  російсько-турецькій війні  

Б  російсько-японській війні  

В  Першій світовій війні Г революції 1905 року  

Д  революції 1917 року 

 

19. Останнім бачив Марію живою (роман «Марія» Уласа Самчука) 

А  її чоловік Корній  

Б  її колишній чоловік Гнат 

В  син Лаврін  

Г  син Максим  

Д  зять Архип 

 

20. За жанром роман "Тигролови" є 

А  соціально-психологічним  

Б  історичним  

В  лицарським  

Г  соціально-побутовим  

Д  пригодницьким 

 

21. До об'єднання українських письменників МУР НЕ належав 

А  Улас Самчук  

Б  Микола Куліш  

В  Іван Багряний  

Г  Євген Маланюк 

 



22. «Ліпше вмирати біжучи, ніж жити гниючи» ( «Тигролови» І. Багряний) -; так вважав 

А  старий Сірко  

Б  майор Медвин  

В  Григорій Многогрішний  

Г  Наталка Сірко 

23.  Твір, якому властивий напружений, швидкий і несподіваний розвиток дії, незвичайність пригод, складні ситуації, у які постійно 

потрапляють персонажі твору, котрим часто загрожує смертельна небезпека, але завдяки своїй мужності та силі волі вони виходять 

переможцями із ладних ситуацій, належить до 

А  авантюрного, або пригодницького жанру 

Б  детективного жанру  

В  науково-фантастичного жанру  

Г  роману-хроніки 

 

24.  Первісна назва роману «Тигролови» 

А  «Сад Гетсиманський»  

Б  «Звіролови» 

В  «Людина, що біжить над прірвою»  

Г  «Чому я не хочу вертатись до СРСР?» 

 

Рівень 2 
 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей 

 

25. Дітей родини Катранників (роман «Жовтий князь») звали 

А  Михайлик 

Б Андрій  

В  Миколка  

Г  Сашко  

Д  Оленка  

Е  Харитя 

 

Тестові завдання на встановлення відповідності 

 

26. Установіть порядок розгортання подій у кіноповісті О.Довженка «Україна в огні». 

1.  першии епізод А  Олесю і Христю разом з іншими мешканцями Тополівки відправляють до Німеччини 

2.  другий епізод Б  святкування 55-ліття Тетяни Запорожчихи  



3.  третій епізод В  «страта» Мини Товченика 

4.  четвертий епізод Г  діалог Ернста фон Крауза і його сина Людвіга про українську землю і її людей 

5.  п'ятий епізод Д  фон Крауз спалює Тополівку і її мешканців 

 

27.  Установіть порядок розгортання подій у кіноповісті О.Довженка «Україна в огні».   

1.  першии епізод А  Лавріна Запорожця обирають старостою  

2.  другий епізод Б  Суд над Христею Хутірною  

3.  третій епізод В  Знайомство Олесі Запорожець і Василя Кравчини  

4.  четвертий епізод  Г  Убивство сином Купріяна Хутірного. 

 

28. Установіть відповідність 

1.  церковна чаша  А  незнищенність духовності  

2.  жовтий князь Б  поле смерті  

3.  потяг В  наступність поколінь  

4.  засніжений степ  Г  вселенське зло XX століття  

 Д  надія на порятунок 

 

Рівень 3 

 
29. У чому проявляється сила характеру Марії (У. Самчук "Марія") 

 

30. Чи завжди сміливі мають щастя ? (І. Багряний «Тигролови» ) 

 

  



Відповіді до тестових завдань (Модуль 6) 
 

№ варіанта № питання Віповідь 

3 

1 А 

2 В 

3 Г 

4 Б 

5 Б 

6 Б 

7 В 

8 В 

9 Б 

10 Б 

11 Г 

12 Б 

13 Б 

14 В 

15 А 

16 В 

17 Г 

18 Б 

19 Б 

20 Д 

21 Б 

22 В 

23 А 

24 Б 

25 А, В, Д 

26 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-Д, 5-В 

27 1-В, 2-А, 3-Г, 4-Б 

28 1-А, 2-Г, 3-Д, 4-Б 

 


