
Тема: Григір Тютюнник. Життєвий і творчий шлях письменника.  Новела            

"Три зозулі з поклоном" 

1. Опрацюйте біографію Г. Тютюнника за підручником с.197-199) (складіть конспект у  

      довільній формі)  
 

2. Перегляньте документальний фільм "Григір Тютюнник. Доля" за посиланням:  

https://www.youtube.com/watch?v=CSitVq0jWjc&ab_channel 

 

3. Прочитайте новелу "Три зозулі з поклоном"  

Письмово проаналізуйте новелу (тема, ідея, проблематика, образи твору) 

переглянувши відео «Новела «Три зозулі з поклоном» Григора Тютюнника»:   

https://www.youtube.com/watch?v=w3l433DL5UI&ab_channel 

 

4. Дайте відповіді на запитання: 

1.    Укажіть жанр твору «Три зозулі з поклоном».  

2.    Чий це опис: «Вона стоїть без хустки, сива, пишноволоса, – колись її коси сяяли 

проти сонця золотом, тепер не сяють»? А як у селі звали тоді ще дівчину?  

3.    Чому дівчина приходила до пошти і чекала?  

4.    Якої форми був лист?  

5.    Як звали чоловіка дівчини, з яким прожила два годочки?  

6.    Чий це портрет: «Сокіл був, ставний такий, смуглий, очі так і печуть, чорнющі»?  

7.    Хто що робив, коли Карпо з Марфою приходили на посиденьки?  

8.   Чий це опис: «Очі … сухі, голос ні здригнеться, і я чую за ним: спогади її не 

щемлять їй і не болять – вони закам’яніли»? 

9.     Хто оповідач?  

10.   Як батько назвав сина у листі?   

11.   Що символізують три зозулі з поклоном?  

12.   Назвіть любовний трикутник.  

13.   Звідки прийшов лист для Софії?  

14.   Як Михайло ставився до Софії? Марфи? 

15.   Чи можна вважати «Три зозулі з поклоном» автобіографічним твором?   

16.   Хто сказав: «Тоді не було б тебе…»?  

 

5. Заповніть таблицю «Характеристика головних героїв».  
 

Михайло  Софія  Марфа  

Правильний  Мудра жінка  Однолюбка  

   

   

   

   

   

https://www.youtube.com/watch?v=CSitVq0jWjc&ab_channel
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.ukrlib.com.ua%2Fbooks%2Fprintit.php%3Ftid%3D446&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0XdCBBheM4Yd6bwxrs64w0
https://www.youtube.com/watch?v=w3l433DL5UI&ab_channel


Завдання № 1.  

Із перерахованих нижче проблем виписати ті, що стосуються новели «Три зозулі з 

поклоном»: 

 Нещасливе кохання                         зв’язок поколінь 

 загальнолюдські цінності                 бідність селян 

 соціальна несправедливість             родинне життя 

 невмирущість кохання                     репресії на селі правова безграмотність                  

 вірність  

   Завдання № 2. Пояснити символи твору: 
 

Символи Що означають  

зозуля  смуток,тужлива звістка, туга за життям, 

минулим; три зозулі - три людські долі  

сосни   

ромашка   

чорна хустина   

 
 

Тестові завдання  

 

1.Назвіть героїв любовного трикутника з твору « Три зозулі з поклоном». 

  а) Марфа, Григорій, Наталя; 

  б) Марфа, Михайло, Софія; 

  в) Софія, Левко, Карпо. 

 

2. Як називаються слова із Біблії «Любов довго терпить, милосердствує, не заздрить, не 

безчинствує, а радіє істині…»? 

   а) золоте правило моралі; 

   б) гімн любові; 

   в) друга божа заповідь. 

 

3. Поштовхом до написання новели « Три зозулі з поклоном» була: 

    а) українська народна казка; 

    б) українська народна пісня; 

    в) український обряд. 

 

4. Що говорить Біблія про осуд? 

     а) не засуджуй, і тебе не засудять; 

     б) можна судити своїх ближніх; 

     в) не судіть, та не судимі будете. 

 



5.Що спільного в характерах Марфи, Софії, Михайла? 

   а) здатність на велике кохання; 

   б) здатність засуджувати ближнього; 

   в) здатність відчувати чужий біль. 

 
 

Домашнє завдання:  
 

1. Життя і творчість Ліни Костенко (підручник с. 209-215) 

2. На вибір: 

 Скласти запитання до тесту  за новелою  Г.Тютюнника  «Три зозулі  з поклоном». 

 Написати творчу роботу у форматі ЗНО на одну із тем:  

- « Авторський ідеал людини в малій прозі  Тютюнника.»  

- «Милосердя і добро – основа всього?» 

 

Електронний підручник: http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-

ukrajinska-literatura-avramenko-2019.pdf 

 
 

http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2019.pdf
http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2019.pdf
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