
 
 
І. Перегляньте відео урок за темою «Тарас Шевченко. Поема 

«Гайдамаки» 

https://www.youtube.com/watch?v=hdCh7rQI99g  

ІІ. Виконайте тести за біографією Шевченка 

1. Роки життя і місце народження Т. Шевченка: 
а) 1769-1838 рр., с. Чорнухи на Полтавщині; 

б) 1800-1850 рр., м. Київ; 

в) 1796-1888 рр., м. Львів; 

г) 1814-1861 рр., с. Моринці на Черкащині. 

2. Укажіть, коли Т. Шевченка було викуплено з кріпацтва: 
а) у 1898 р.;      б) у 1838 р.;         в) у 1889 р.;       г) у 1821 р.; 

3. Т. Шевченко навчався: 
а) у Києво-Могилянській академії;                   б) у Харківському університеті; 

в) у Московському університеті;                      г) в Академії мистецтв 

(Петербург). 

4. Рік виходу першої збірки поезій Т. Шевченка «Кобзар» 
а) 1850 р.;         б) 1838 р.;           в) 1841 р.;          г) 1840 р. 

5. Перша подорож Т. Шевченка в Україну після викупу з кріпацтва 

відбулася: 
а) у 1898 р.;      б) у 1848-1851 рр.;        в) у 1843-1844 рр.;         г)  у 1840 р. 

6.  Укажіть, у якому місті Шевченко помер: 
а) у Каневі;       б) у Петербурзі;          в) у Києві;           г) в Оренбурзі. 

7.  Дата перепоховання Т. Шевченка в Україні (м. Канів, Чернеча гора, за 

заповітом): 
а) 1 січня 1861 р.;                                       б) 22 травня 1861 р.; 

в) 9 березня 1861 р.;                                   г) 31 грудня 1861 р. 

8. Укажіть, хто брав найактивнішу участь у звільненні Т. Шевченка з 

кріпацтва: 
а) Микола І та його наближені;               б) Є. Гребінка; 

в) В. Жуковський, К. Брюллов, М. Вієльгорський ;          г) цариця Олександра 

Федорівна. 

9.  Перша збірка поета містила: 
а) близько сотні віршів;                                 б) записи народних пісень; 

в) вісім поезій;                                                г) поему «Гайдамаки». 

10. Т. Шевченко був заарештований: 
 а) у 1845 р. за неадекватну поведінку на царському прийомі; 

 б) у 1838 р. за сатиричний портрет царя; 

 в) у 1847 р. за участь у діяльності Кирило-Мефодіївського братства – таємної 

політичної організації української інтелігенції – та за сатиричну поему «Сон» 

(«У всякого своя  доля»);                      

https://www.youtube.com/watch?v=hdCh7rQI99g


 г) за підготовку збройного повстання проти царя. 

11. Укажіть, де і за яких умов Т. Шевченко відбував заслання: 
а) рядовим в Оренбурзькому окремому корпусі; із забороною писати й 

малювати; 

б) рядовим у Васильківському окремому корпусі; із забороною писати й 

малювати; 

в) рядовим у Московському  військовому окрузі; без заборони писати й 

малювати; 

г) молодшим офіцером у Васильківському окремому корпусі. 

12. Заслання Т. Шевченка тривало протягом: 
а) 1847-1857 рр.;       б) 1847-1855 рр.;         в) 1850-1861 рр.;         г) 1852-1853 

рр. 

 

 

ІІІ. Дайте відповіді на запитання літературного диктанту за поемою 

«Гайдамаки» 
 

 

 1. Які історичні особи є героями поеми ? 

 2. Як загинув батько Оксани? 

 3. Яке прізвище дали гайдамаки Яремі? 

 4. Хто врятував Оксану від ляхів? 

 5. Від кого Ярема почув про долю Оксани та титаря? 

 6. У Чигирині посвятли гайдамаки ножі. Що це означає? 

 7. Де повінчалися Ярема та Оксана? 

 8. У якому місті відбулося найкровопролитніше повстання гайдамаків? 

 9. За що Гонта вбив своїх синів? 

 10. Якою була доля Гонти? 

 

 

Запишіть відповіді на цитатний диктант за поемою «Гайдамаки» 

 

Хто за  словесним портретом? 

 

1.«... сирота убогий: 

Ні сестри, ні брата, нікого нема! 

 Попихач жидівський, виріс у порога; 

 А не клене долі, людей не займа». 

 

2.  «Засвистіли, 

Хрестять Лейбу знову, 

Періщили, періщили, 

Аж пір'я летіло...».   

 



3... «... я жартую, 

А ти й справді плачеш. 

Ну не плач же, глянь на мене 

Завтра не побачиш». 

 

4. «Задзвонили, задзвонили!»- 

Пішла луна гаєм. 

Ідіть же ви та молітесь, 

А я доспіваю». 

 

5. «Усміхнулась. 

Прихилилась головкою 

Та й ніби заснула». 

 

6. «Де моя Оксана?»- 

Та й замахнувсь. «Ховай, Боже!.. 

В будинку... з панами... 

Вся в золоті...». 

 

7.    . «Придбав Максим собі сина 

На всю Україну. 

Хоч не рідний син..., 

А щира дитина». 

 

8. . «Щоб не було зради, 

Щоб не було поговору, 

Панове громадо! 

Я присягав, брав свячений 

 Різать католика». 

 

9. «Не витерпів святої кари, 

Упав сердега. Пропадай, 

Душа без сповіді святої! 

«Оксано, дочко!» - та й умер». 

 

10. «Поїхали... А Черкаси 

Палають, палають. 

Байдуже, ніхто й не гляне, 

Сміються та лають 

Кляту шляхту». 

 

11. «Погуляли... 

Добре погуляли: 

Трохи не рік шляхетською 

Кров'ю напували Україну...». 



 

12. «Запорожці ті хлоп’ята, 

Сини його, діти... 

А ворога, заплющившись, 

Ката не минає». 
 

 

 


