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Варіант 2 
 

1. Пейзажі, створені М. Коцюбинським у літературних творах, за творчою манерою нагадують 

малярські роботи: 

А) українських реалістів; 

Б) російських передвижників; 

В) французьких імпресіоністів; 

Г) німецьких експресіоністів; 

Д) українських іконописців. 

 

2. Новела «Intermezzo» М. Коцюбинського присвячена: 

А) «Тіням забутих предків»; 

Б) «Цвітом яблуні»; 

В) кононівським полям; 

Г) Лесі Українці; 

Д) дружині. 

 

3. Що М. Коцюбинський відображає у творі «Тіні забутих предків»? 

А) своєрідність міфологічного світовідчуття і світосприймання гуцулів; 

Б) особливості сприйняття світу степовиками; 

В) життя селян Волині у повній гармонії з природою; 

Г) своєрідність світовідчуття галичан; 

Д) адаптацію циган на території України. 

 

4. Композиційною особливістю новели «Intermezzo» Михайла Коцюбинського є: 

А) розповідь від третьої особи; 

Б) розповідь від першої особи; 

В) кульмінація на початку твору; 

Г) широкі діалоги; 

Д) перебіг подій новели упродовж однієї доби. 

 

5. Новели «Цвіт яблуні», «Intermezzo» Михайла Коцюбинського написані в стилі: 

А) експресіонізму; 

Б) імпресіонізму; 

В) неоромантизму; 

Г) реалізму; 

Д) романтизму. 

 

6. Прочитайте уривок із новели «Intermezzo» Михайла Коцюбинського 

Прощайте. Йду поміж люди. Душа готова, струни тугі, наладжені, вона вже грає… 

 Цей епізод твору є 

А) експозицією; 

Б) зав’язкою; 

В) розвитком дії; 

Г) кульмінацією; 

Д) розв’язкою.  

 

 

7. Темою твору «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського є: 

А) зображення єдності людини і світу природи; 

Б) викриття псевдо лібералізму та його реакційної суті; 

В) зображення життя гуцулів у єдності зі світом природи; 

Г) життя міфологічних істот на Гуцульщині; 

Д) віра в незнищенність життя людини і природи. 

 

8. На початку новели «Intermezzo» Михайла Коцюбинського і в її фіналі наявний такий образ: 

А) Моя утома; 

Б) Жайворонки; 

В) Зозуля; 



Г) Три білих вівчарки; 

Д) Залізна рука города. 

 

9. У повісті «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського події розгортаються в: 

А) Галичині; 

Б) Поділлі; 

В) Покутті; 

Г) Буковині; 

Д) Гуцульщині. 

 

10. Розв’язка сюжету новели «Intermezzo» Михайла Коцюбинського звучить у рядках: 

А) я не можу розминутись з людиною; 

Б) сонце! я тобі вдячний; 

В) ніколи перше не почував я так ясно зв’язку із землею; 

Г) йду поміж люди; 

Д) так протікали дні мого Intermezzo. 

 

11. Установіть відповідність 

 Герой Репліка 

1 Іван  А) Нічьо!... Ти меш, сарако, вівчарити, я му сіно робити. Вилізу на  

2 Марічка  копицу та й си подивлю в гори на полонинку, а ти мені затрембітай… 

3 Палагна  Б) Навіки слава!... Тепер маєм живий вогонь, а доки ме він горіти, ні 

4 Юра  звір, ні сила нечиста не озьмеся маржини та й нас, ирщених… 

  В) Ага! Ти так!... То я мушу тебе заклинати. Я заклинаю вас, громи й  

  громовенята, тучі і тученята, я розганяю тебе, фортуно, наліво, на ліси й  

  води… 

  Г) Чому не заговориш до мене, чому не поглянеш, не позавиваєш молозі 

  на моїх пучках? А в котру онь доріжку вибираєшся… відки виглядати 

  маю тебе? 

  Д) Ще кривий!.. Ще спілий!.. Го-го! Як танцювати, то танцювати… Я ще  

  заграю до танцю… Ти ще такої не чув, небоже… 

 


