Підготовка до іспиту — ІІІ триместер 9 кляса
1. Розкажіть про твір Михайла Коцюбинського “Тіні забутих предків“.
“Тіні забутих предків“ - вершина мистецького витвору, найцінніша повість в
українському письменстві про гуцульське життя. Коцюбинський змалював
життя, кохання і смерть Івана й Марічки, передав дух гуцульського села,
вірування гуцулів, їхні язичницькі звичаї та обряди. За цим твором знятий
художній фільм, який дістав багато призів і нагород на міжнародних
кінофестивалях.
2. Розкажіть про твір В. Винниченка “Щось більше за нас“.
У цьому творі письменник описує людей, викинутих за межі життя. Глибоко
психологічний твір. Там розповідає про втечу двох товаришів з тюрми.
Розповідь ведеться від першої особи. Наш ліричний герой сидів в тюрмі,
навіть не відомо, як довго, спочатку рахував дні, а потім погубив. Було
тяжко. Не можна було читати, не діставав ні від кого листів. Став
байдужим, деколи думав, що це вже смерть. Але одного разу в його камеру
вкинули ще якогось чоловіка. Здивуванню і радості не було меж. Це був
його друг — Васюк. Життя змінилося. Вони не могли наговоритися,
співали, жартували, але... за якийсь час все змінилося. Вони надоїли один
одному, все їх нервувало, почали сваритися без причини, не розмовляли
довго між собою. Життя стало нестепним. Потім прийшла ідея втекти, що
було дуже небезпечно. З пригодами, але втекли через дах, зробивши діру в
стелі. Після того ніколи не бачились, та й не хотіли цього.
3. Розкажіть про творчість Володимира Сосюри і його вірш “Любіть Україну“.
Володимир Сосюра (1898-1965) — народився на Донбасі в родині шахтаря.
Вчився в Харківському університеті. Почав друкувати свої вірші з 1917
року. За життя видав багато збірок поезій. Автор поем: “Тарас Трясило“,
“Мазепа“ та ін. По виході збірки “Серце“ був критикований за націоналізм,
розчарування дійсністю, інтимну лірику. Після цього 5 років не писав. Його
твори мали велику популярність серед молоді. Злісної нищівної критики і
утисків В. Сосюра зазнав через поезію “Любіть Україну“ - твір, що здобув
найбільшу популярність як в Україні, так і в діаспорі.

