Міністерство освіти і науки України
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Кафедра української мови і літератури
«Дитяча література з методикою навчання літературного читання »
Форма навчання: заочна
Модульний контроль
студентки __ІІ__курсу _240 ПЗ групи
педагогічного факультету
_____________________________________________

1. Найбільш характерними ознаками дитячої літератури слід вважати:
а) наявність у творі предметного, конкретно-життєвого художнього образу
б) ліризм розповіді та динамічність розвитку сюжету
в) багатство, точність та емоційність мови
г) усі пункти правильні.
2. Найближче до колискових пісень за змістом і характером стоять…
а) потішки (утішки)
в) чукикалки
б) пестушки
г) дражнилки
3. Визначте жанр вказаного фольклорного тексту: «Вийди, вийди, сонечко, / На бабине
зіллячко,/ На дідове полечко, / На наше подвір’ячко».
а) закличка
в) колядка
б) примовка
г) щедрівка.
4. Традиційним в сучасній фольклористиці є поділ казок на:
а) казки про тварин (птахів, рослин,
в) соціально-побутові казки
комах)
г) усі пункти правильні.
б) чарівні (героїчні чи фантастичні)
5. Тема тяжкого знедоленого дитинства не відображається у такій поезії Т. Шевченка:
а) «Тече вода з–під явора»
в) «Мені тринадцятий минало»
б) «На Великдень, на соломі»
г) «І виріс я на чужині».
6. В якій байці Л. Глібова ідейним спрямуванням є – жорстокість панівного класу та
безправність трудового народу?
а) «Щука»
в) «Лисиця-жалібниця»
б) «Вовк та Ягня»
г) «Коник-стрибунець».
7. Хто є автором поезій «На зеленому горбочку…», «Літо краснеє минуло…»,
«Вишеньки», «Мамо, іде вже зима...»?
а) Ліна Костенко
в) Леся Українка
б) Олена Пчілка
г) О. Іваненко.
8. У якому з вказаних творів Лесі Українки головними героями виступають птахи?
а) «Біда навчить»
в) «Метелик»
б) «Лелія»
г) «Осіння казка»
9. Хто є автором таких відомих казок: «Лис Микита, «Киця», «Лисиця-сповідниця»?
а) І. Франко
в) Леся Українка
б) М. Коцюбинський
г) В. Винниченко.
10. Хто є автором збірки дитячих поезій «В дитячому крузі»?
а) Ліна Костенко
в) Леся Українка
б) Олена Пчілка
г) О. Іваненко
11. У якому рядку зазначено твори Олени Пчілки:
а) «Сонечко та дощик», «Квітень»
в) «Сунички», «Сонечко та дощик»
б) «Як швидко літо промайнуло»,
г) «До діточок», «Як швидко
«Вишеньки»
промайнуло».
12. Вкажіть головним героєм якого твору М. Коцюбинського є Василько:

а) «Харитя»
б) «Ялинка»

в) «Маленький грішник»
г) «Івасик і Тарасик»

літо

13. Вкажіть, автором якого з поданих оповідань є М. Коцюбинський?
а) «Олеся»
в) «Федько-халамидник»
б) «Харитя»
г) «Украла».
14. Що украла дівчинка з однойменного оповідання Б.Грінченка «Украла»:
а) зошит;
б) олівець;
в) хліб;
г) гроші.
15. Одним з найвидатніших творців анімалістичної дитячої прози ХХ ст. вважають:
а) Ю. Збанацького
в) О. Донченка
б) О. Копиленка
г) М. Трублаїні.
16. У якому рядку зазначено оповідання В. Близнеця:
а) «Мовчун», «Землянка», «Звук павутинки»;
б) «Голубий гвинтик», «Землянка», «Галаганчик»;
в) «Голубий гвинтик», «Звук павутинки», «Пустуни на пароплаві»;
г) «Мовчун», «Волохан», «У кузні».
17. Хто є автором повісті-казки «Земля світлячків?
а) В. Сухомлинський;
в) М. Вінграновський;
б) Ю. Збанацький;
г) В. Близнець.
18. До якої збірки входять названі казки О. Іваненко: «Кисличка», «Бурулька»,
«Кульбабка», «Про бджілку Медунку»?
а) «Лісові казки»
в) «Великі очі»
б) «У першому класі»
г) немає правильної відповіді
19. Майстром пригодницького жанру дитячої літератури ХХ ст. вважають…
а) О. Донченка
в) М. Трублаїні
б) О. Копиленка
г) М. Коцюбинського.
20. Автором дитячої збірки поезій «Ясоччина книжка» є:
а) О. Іваненко
в) П. Воронько
б) Н. Забіла
г) Олена Пчілка.
21. Хто з сучасних письменників є автором дитячої трилогії «Тореадори із Васюківки»:
а) Всеволод Нестайко;
в) Галина Пагутяк:;
б) Леся Вороніна;
г) Мар’яна Савка.
22. Поетична творчість для дітей Івана Малковича, Івана Андрусяка, Галини Кирпи
належить до:
а) сучасної дитячої літератури;
в) новітньої дитячої літератури;
б) нової дитячої літератури;
г) давньої дитячої літератури.
23. Яка з віршованих казок В. Симоненка відзначається глибоким сатиричним змістом і в
алегоричній формі вона розповідає про трагічну долю українського народу:
а) «Цар Плаксій і Лоскотон»;
в) «Подорож у країну Навпаки»;
б). «Казка про Дурила»;
г) «Дума про щастя».
24. Хто з поетів-шістдесятників є автором віршованої казки «Бузиновий цар»?
а) Л. Костенко;
в) П. Воронько;
б) В. Симоненко;
г) П. Тичина.
25. Автором дитячої казки «Казка про Чугайстра» є:
а) Л. Костенко;
в) П. Воронько;
б) В. Симоненко;
г) П. Тичина.
26. Збірка “Лісові казки” належить:
а) Н.Забілі;
б) О.Пчілці;
в) О.Іваненко;
г) Б. Грінченко.
г 27. Хто є автором таких відомих казок «Лис Микитаикита»? Микита»,
«Киця», «Лисиця-сповідниця»?

27. Хто автор збірки казок «Коли ще звірі говорили»?
а) Марко Вовчок;
в) І.Франко;
б) Олена Пчілка;
г) Л. Глібов.
28. Ідея якого твору звучить у прислів’ї «Поки біди не знатимеш, то
й розуму не матимеш»?
а) М.Коцюбинського «Казка про двох цапків»;
б) Л.Українки «Біда навчить»;
в) В.Стефаника «Новина»;
г) І.Франка «У кузні».
29. Хто на запитання «Де найкращая земля?» відповів: «Краще рідної немає!»:
а) ведмідь;
в) журавель;
б) зайчик;
г) чапля.
30. Прозовий фольклор представлений:
а) казками, небилицями, легендами, переказами, билинами,
оповідками, оповіданнями;
б) піснями, голосіннями, думами, билинами, приказками.
в) обрядовою поезією.
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