
Тести для самоперевірки до теми 

«Василь Симоненко. Життя та творчість» 

(для учнів 7 класу) 

1. Яка з наведених ознак  відображає світоглядні засади «шістдесятників»? 

А) гуманізм і антропоцентризм (культ людської особистості як центру 

Всесвіту); 

Б) моралізм та естетичний максималізм (культ моральності як абсолютного 

мірила людських вчинків); 

В) активний патріотизм (любов до Батьківщини й рідного народу, формування 

національної свідомості); 

Г) активне впровадження підсвідомого, інтуїтивного сприйняття дійсності 

(сновидіння, хворобливі галюцинації, світ таємних інстинктів, невиразні мрії, 

примхливі асоціації тощо). 

2. Домінантами творчості Василя Симоненка є всі названі, крім: 

А) кожна особистість – неповторна і являє собою окремий космос; увага до 

звичайної людини, до буденного життя; 

Б) критика сталінського режиму в казковій, фантастичній формі; 

В) порушення проблем історичної пам’яті; 

Г) синівська відданість, глибокий патріотизм. 

3. До якого покоління українських митців належить Василю Симоненко? 

А) «П’ятдесятники»; 

Б) «Шістдесятники»; 

В) «Вісімдесятники»; 

Г) «Розстріляне відродження». 

4. Вкажіть рік виходу першої збірки В. Симоненка «Тиша і грім»: 

А) 1964 р.; 

Б) 1962 р.; 

В) 1961 р.; 

Г) 1960 р. 

5. Для дітей призначені усі названі твори Василя Симоненка, крім: 

А) «Цар Плаксій і Лоскотон»; 

Б) «Подорож у країну Навпаки»; 



В) «Казка про Дурила»; 

Г) «Дума про щастя». 

6. Відкривати «духовні остороги» в інтелектуальному морі свого народу 

поет закликає «Колумбів і Магелланів» у творах збірки: 

А) «Тиша і грім»; 

Б) «Вино з троянд»; 

В) «Земне тяжіння»; 

Г) «Поезії»; 

Д) «Лебеді материнства». 

7. Материнська тривога за долю сина, перед яким відкривається дійсність, 

— головний мотив поезії В. Симоненка: 

А) «Світ який! Мереживо казкове…»; 

Б) «Ти знаєш, що ти – людина…»; 

В) «Піч»; 

Г) «Лебеді материнства»; 

Д) «Вона прийшла…». 

8. Про кого (що) йдеться у творі «Задивляюсь у твої зіниці…»? 

А) про кохану; 

Б) про Україну; 

В) про матір; 

Г) про поезію; 

Д) про вишню біля хати. 

9. Якою темою об’єднані Симоненкові поезії «Піч», «Баба Онися», «Дід 

умер»? 

А) страждання українського народу під час Другої світової війни; 

Б) голодомор 1932 – 1933 рр.; 

В) доля простої людини; 

Г) згубні наслідки техногенної революції XX ст.; 

Д) братовбивча війна після революції 1917 р. 

10. Вкажіть назву твору, який не входить до творчого доробку Василя 

Симоненка: 

А) «Де зараз ви, кати мого народу?»; 

Б) «Я не бував за дальніми морями…»; 

В) «Коли ми йшли удвох з тобою…»; 

Г) «Моя мова»; 

Д) «Кирпатий барометр». 



11. Розмістіть етапи життя і творчості Василя Симоненка в правильному 

хронологічному порядку: 

А) вихід збірки поезій «Тиша і грім»; 

Б) В. Симоненко — студент факультету журналістики Київського університету, 

секретар університетської багатотиражки; 

В) вихід збірки «Земне тяжіння»; 

Г) вихід збірки оповідань і новел «Вино з троянд». 

12. Установіть відповідність між фрагментом поезії Симоненка і художньо-

виражальним засобом, використаним у ньому : 

1) «І з тобою було б нам гірко, 

Обіймав би нас часто сум…»; 

2) «Україно! Ти для мене диво! 

І нехай пливе за роком рік. 

Буду, мамо горда і вродлива, 

З тебе дивуватися повік…»; 

3) «Маю я святе синівське право 

З матір’ю побуть на самоті»; 

4) «Ти знаєш, що ти – людина? 

Ти знаєш про це чи ні?»; 

5) «Усмішка твоя – єдина, 

Мука твоя – єдина, 

Очі твої – одні». 

А) звертання; 

Б) епітет; 

В) анафора; 

Г) епіфора; 

Д) персоніфікація; 

Е) гіпербола. 

 


