
ОНЛАЙН- КВІЗ  

«Я ПИШУ ПРО ТЕБЕ ЛЮБОВЕ» 

 

Шановні студенти!  Ми раді вітати  вас в онлайн-квізі , присвяченому  Дню Святого Валентина, 

який відбудеться на просторах  Інтернету, а переможців чекають святкові призи. Тож, творчі учасники, 

бажаємо вам успіхів! 

Умови  проведення :  

  Запрошуємо взяти участь в онлайн-заході всіх студентів Коростишівського педагогічного 

фахового коледжу імені І.Я. Франка. 

  Для участі студентам потрібно зайти до Вайбер-сторінки своєї навчальної групи і дати 

відповіді на запитання, які ви надсилатимете на Вайбер вихователя гуртожитку (Орел Г.В., 

тел.0958950970). Вікторина проводиться у період від 11 до 13 лютого 2021 року.  

  14 лютого 2021 року авторитетне журі підведе підсумки та визначить   

          переможців.    

  Під час визначення переможців буде враховуватись:правильність, повнота відповідей на 

поставлені питання  та оперативність виконання завдань. 

  Список учасників, які перемогли у онлайн-квізі,  буде оприлюднено 15 лютого 2021 року 

на  сайті коледжу та Вайбер-сторінці  кожної групи.   

 

 



ЗАВДАННЯ 1.                                       Хто автор цих рядків? 
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"Я губ твоїх дихання п’ю, 

як промінь сонця  —  роси  ранні, 

і  у  очей  твоїх  сіянні 

я  бачу  душу  всю  твою..."  

Я вас люблю. Чому? Не знаю. 

Та тільки кров моя пече 

і в жилах муку розливаю, 

мов синє золото очей... 

Я вас люблю, моя омано! 

О шуми вашого манто! 

Я вас люблю так ніжно й п'яно, 

так, як не любить вас ніхто. 

Я Вас любив, а Ви ніколи  

Мене любити не могли,  

І от погасло сонця коло,  

Й мої троянди одцвіли. 

Так ніхто не кохав. Через тисячі літ  

лиш приходить подібне кохання.  

В день такий розцвітає весна на землі  

І земля убирається зрання. 

Падав сніг, ласкавий і лапатий, 

обнімав нас, крилами немов... 

І хотілось вічно так стояти... 

Перший сніг і першая любов. 
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Очима ти сказав мені: люблю. 

Душа складала свій тяжкий екзамен. 

Мов тихий дзвін гірського кришталю, 

несказане лишилось несказанним. 

Життя ішло, минуло той перон. 

гукала тиша рупором вокзальним. 

Що в нас було? Любов і літо. 

Любов і літо без тривог. 

Оце і все. А взагалі-то 

Не так і мало, як на двох. 

Ось наші ночі серпень вижне, 

Прокотить вересень громи, 

І вродить небо дивовижне 

Скляними зорями зими!. 

Спини мене отямся і отям 

Така любов буває раз в ніколи 

Вона ж промчить над зламаним життям 

За нею ж будуть бігти видноколи. 

Вона ж порве нам спокій до струни, 

Вона ж слова поспалює вустами. 

Спини мене спини і схамени. 

Моя любове! Я перед тобою. 

Бери мене в свої блаженні сни. 

Лиш не зроби слухняною рабою, 

не ошукай і крил не обітни! 

Не допусти, щоб світ зійшовся клином, 

і не приспи, для чого я живу. 

Я дуже тяжко Вами відболіла. 

Це все було як марення, як сон. 

Любов підкралась тихо, як Даліла, 

А розум спав, довірливий Самсон. 

Тепер пора прощатися нам. Будень. 

На білих вікнах змерзли вітражі. 

І як ми будем, як тепер ми будем?! 

Такі вже рідні, і такі чужі. 
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Твої очі, як те море 

Супокійне, світляне: 

Серця мого давнє горе, 

Мов пилинка, в них тоне. 

Твої очі, мов криниця 

Чиста на перловім дні, 

А надія, мов зірниця, 

З них проблискує мені. 

Як почуєш вночі край свого вікна, 
Що хтось плаче і хліпає важко, 
Не тривожся зовсім, не збавляй собі сна. 
Не дивися в той бік, моя пташко! 
Се не та сирота, що без мами блука, 
не голодний жебрак, моя зірко! 
Се розлука моя, невтишима тоска, 
Се любов моя плаче так гірко!” 

Чого являєшся мені  

У сні?  

Чого звертаєш ти до мене  

Чудові очі ті ясні,  

Сумні,  

Немов криниці дно студене?  

Чому уста твої німі?  

Не раз у сні являється мені, 

О люба, образ твій, такий чудовий, 

Яким яснів в молодощів весні, 

В найкращі хвилі свіжої любови. 

Так, ти одна моя правдивая любов, 

Та, що не суджено в житті їй вдовольниться; 

Ти найтайніший той порив, що бурить кров, 

Підносить грудь, та ба – ніколи не сповниться. 



Хто автор цих рядків? 
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Я закоханий... Люблю! 

Не признаюся нікому... 

Навіть місяцю ясному, 

Тільки, може... солов'ю. 

І сказав... А солов'ї 

Вітру, хмарам розказали. 

І тепер думки мої 

Вся земля і небо взнали. 

Одну я любив за веселість, 

Другу я за вроду кохав, 

А третій за сонячний усміх 

Квітками дорогу встилав. 

Ти зовсім була не вродлива 

І завжди, як вечір, смутна... 

Чого ж ти з усіх моїх милих 

У серці осталась одна?! 

 

Квітки любові розцвітають 

Єдиний раз. 

Вони ніколи не вмирають 

І вічно в серце ранять нас. 

Їх поє сонячне проміння, 

Годує чиста пахощ піль. 

В глибинах серця їх коріння: 

Торкнеш квітки, а в серці біль. 

Сміються, плачуть солов'ї  

І б'ють пiснями в груди:  

«Цілуй, цілуй, цілуй її, —  

Знов молодiсть не буде!» 

Без пам'яті люблю… 

Хай, може, більше проклинаю. 

Я знаю — сам себе гублю, 

Але не можу, і кохаю… 

Хто ти? 
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Ну скажи — хіба не фантастично, 

Що у цьому хаосі доріг 

Під суворим небом, 

Небом вічним, 

Я тебе зустрів і не зберіг! 

Ти і я — це вічне, як і небо. 

Дзвенять німою тугою ліси,  

Коли їх ніч тремтлива обнімає  

І від очей у ревності ховає  

Принади їх первісної краси.  

Бринять живою радістю ліси,  

Як ранок спалахне на небокраї,  

Як сонце огняне завісу піднімає  

Із їх первісної і чистої краси.  
Дівчино, скажу тобі відверто, 

Ти не ображайсь за прямоту: 

Я люблю тебе таку уперту, 

Отаку лукаву і просту. 

Бо коли б зробилася другою, 

Хоч на мить скорилася мені, 

Я б тоді не бігав за тобою, 

Не складав би віршики-пісні. 

 

Вона прийшла непрохана й неждана, 

І я її зустріти не зумів. 

Вона до мене випливла з туману 

Моїх юнацьких несміливих снів. 

Ні, я б не став тебе вогнем палити, 

З тобою б розквитався без жалю: 

Я б побажав тобі когось отак любити, 

Як я тебе люблю. 



ЗАВДАННЯ 2. Пригадайте народні прислів’я про кохання. та закінчить ланцюжок. 

1. Любов, як перстень, … 

2. Не втаїти любов, … 

3. Невесело в світі жити, … 

4. Силою не будеш … 

5. Хто кохає,…. 

ЗАВДАННЯ З.  Назвіть 5 художніх творів українських письменників, в назві яких є жіночі імена. 

1.__________________ 

2.__________________ 

3.__________________ 

4.__________________ 

5.__________________ 

ЗАВДАННЯ 4.  Назвіть 5 пісень літературного походження про кохання, вкажіть поетів – авторів слів . 

1.__________________ 

2.__________________ 

3.__________________ 

4.__________________ 

5.__________________ 

ЗАВДАННЯ 5. Дайте відповідь на питання : 

1. Як називається кохання, яке виникло з першої зустрічі? 

2. На якій квітці закохані ворожать? 

3. Як називається запланована зустріч двох закоханих? 

4. Твір якого композитора слухають усі молодята? 

5. Який твір виконували у давнину закохані юнаки під балконом своїх обранок? 

 

 


