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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
 
 

ЛІТЕРАТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ 
 

1. Що означає слово «Біблія»? 
а) слово, 
б) книги, 
в) вчення, 
г) віра. 
2. «Остромирове євангеліє» можна віднести до: 
а) апрокосних книг, 
б) апокрифів, 
в) літописів, 
г) житій. 
3. Серед оригінальних творів часів Київської Русі немає: 
а) літописів, 
б) ліро-епічних поем, 
в) повчань, 
г) житій. 
4. Переказ про Євшан-зілля входить до: 
а) «Слова о полку Ігоревім», 
б) Київського літопису, 
в) Галицько-Волинського літопису, 
г) «Слова про Закон і благодать». 
5. Автор «Слова про Закон і Благодать» жив і творив у: 
а) Х ст., 
б) ХІ ст., 
в) VIII ст., 
г) ХV ст. 
6. У якому місті за «Повістю минулих літ» охрестився князь 

Володимир Святославич? 
а) Константинополі, 
б) Києві, 
в) Корсуні, 
г) Москві. 
7. У якому жанрі літератури доби Київської Русі виступав 

Кирило Туровський? 
а) літописи, 
б) романси, 
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в) ораторська проза, 
г) хожденія. 
8. «Житіє і хожденіє Даниїла Руської землі ігумена» належить до: 
а) житійної літератури, 
б) ораторської прози, 
в) паломницької прози, 
г) літописних оповідань. 
9. І. Франко написав поему «Мойсей» за мотивами: 
а) Старого заповіту, 
б) Нового заповіту, 
в) «Повісті минулих літ», 
г) «Слова про Закон і Благодать». 
10. Відоміший український медієвист – автор книги про авторство 

«Слова о полку Ігоревім»: 
а) В. Л. Микитась, 
б) Д. С. Лихачов, 
в) Л. Є. Махновець, 
г) Л. Ушкалов. 
11. Медієвістика – це: 
а) наука про мед, 
б) наука про живопис, 
в) розділ науки про письменство Х-ХVІІІ ст., 
г) розділ науки про епоху Просвітництва. 
12. Перший південнослов’янський вплив – явище: 
а) часів Просвітництва, 
б) української історіографії, 
в) кінця Х – початку ХІ ст. в Україні, 
г) у творчості митрополита Кипріяна. 
13. «Остромирове євангеліє» – це пам’ятка: 
а) ІХ ст., 
б) VІІІ ст., 
в) 1073 р., 
г) середини ХІ ст. 
14. До складу Старого заповіту входили: 
а) Апокаліпсис, 
б) Євангеліє від Матвія, 
в) Давидові псалми, 
г) апокрифи. 
15. Співець Митуса – герой: 
а) «Повісті минулих літ», 
б) «Слова о полку Ігоревім», 
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в) «Галицько-Волинського літопису», 
г) Нового заповіту. 
16. «Володимир Всеволодович, почувши, що схоплено Василька 

і осліплено, вжахнувся і заплакав вельми, і сказав: «Сього ж не 
було в Руській землі ні при дідах наших, ні при отцях наших, 
такого зла» Це слова з твору: 

а) «Слово о полку Ігоревім», 
б) Аскольдовий літопис, 
в) «Галицько-Волинський літопис», 
г) «Повість минулих літ». 
17. Який твір часів Київської Русі має такі протиставлення: 

Старий завіт – місяць, Новий – сонце, Старий – тінь, Новий – 
світло, Старий – нічний холод, Новий – сонячне тепло? 

а) Біблія, 
б) «Слово про Закон і Благодать», 
в) «Повчання» Володимира Мономах», 
г) Новий заповіт. 
18. За жанром «Слово о полку Ігоревім» можна віднести до: 
а) літопису, 
б) ораторського твору, 
в) історичної пісні, 
г) апокрифу. 
19. Відомий російський медієвіст, автор досліджень про авторство 

«Слова о полку Ігоревім» – це: 
а) Б. Рибаков, 
б) Л. Махновець, 
в) Д. Лихачов, 
г) М. Сулима. 
20. У якій давньоруській перекладній книзі було вміщено перелік 

популярних грецьких міфів? 
а) Біблії, 
б) «Корані», 
в) «Повісті про Варлаама та Іосафа», 
г) «Житії Алексія чоловіка Божого». 
21. Перший дослідник давньої української літератури в українській 

медієвістиці – це: 
а) Т. Шевченко, 
б) М. Максимович, 
в) І. Франко, 
г) Г. Сковорода. 
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22. Легенда «Як апостол Петро продав Христа у рабство» 
належить до: 

а) біблійних книг, 
б) житій, 
в) новозавітних апокрифів, 
г) повчань. 
23. У якому з названих сюжетів «Повісті минулих літ» чітко 

проступають антивізантійські мотиви? 
а) хрещення Ольги, 
б) убивство Бориса і Гліба, 
в) повість про осліплення Василька Теребовлянського, 
г) смерть Олега від свого коня. 
24. До складу Нового заповіту входили: 
а) Притчі царя Соломона, 
б) П’ятикнижжя Мойсеєве, 
в) Одкровення Іоана-Богослова, 
г) апракоси. 
25. Співець Орь – герой половецького переказу з: 
а) «Повісті минулих літ», 
б) «Слова о полку Ігоревім», 
в) Галицько-Волинського літопису, 
г) Київського літопису. 
26. У «Слові про Закон і Благодать» Іларіон возвеличує: 
а) Мойсея, 
б) князів Володимира і Ярослава, 
в) князя Ігоря Святославича, 
г) князів Романа і Данила. 
27. Ім’я дружини Новгород-Сіверського князя Ігоря: 
а) Анна, 
б) Єфросинія, 
в) Софія, 
г) Рогніда. 
28. Відомий український медієвіст, який у 1990 р. видав моно-

графії про «Києво-Печерський патерик»: 
а) С. Пінчук, 
б) Ю. Ісіченко, 
в) В. Микитась, 
г) О. Мишанич. 
29. З якого агіографічного твору часів Київської Русі ці рядки: 

«Він збирав лободу, розтирав її своїми руками і робив з неї хліб; 
ним і харчувався…»? 

а) «Шестиднева», 
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б) «Фізіолога», 
в) «Києво-Печерського патерика», 
г) житія Ольги. 
30. Не можна говорити про тематичну і художню спорідненість 

«Слова о полку Ігоревім» і таких пам’яток: 
а) «Пісня про Роланда», 
б) «Слово о погибелі Руської землі», 
в) «Пісня про мого Сіда», 
г) «Сказаніє про мученицьку смерть Бориса і Гліба». 

 
 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ХІV-ХVІ ст. 
 

1. Коли і де виникла Арсенівська редакція «Києво-Печерського 
патерика»? 

а) 1406 р. у Твері, 
б) 1400 р. у Москві, 
в) 1310 р. у Львові, 
г) 1462 р. у Києві. 
2. Коли і де було створено «Пересопницьке євангеліє»? 
а) 1581 р. – Острозька академія, 
б) 1406 р. – Києво-Печерський монастир, 
в)1556-61 рр. – с. Двірці, Пересопницький монастир, 
г) 1462 р. – Пересопницький монастир. 
3. Який літопис ХVІ ст. увійшов до Супрасальського літопису 

під назвою «Начало руских князей Рускаго княженья»? 
а) Галицько-Волинський, 
б) Короткий Київський, 
в) Західноукраїнський, 
г) Густинський. 
4. Що являє собою «Ізмарагд»? 
а) збірник епіталам, 
б) збірник слів і повчань, 
в) антологію поезії, 
г) апрокосне євангеліє. 
5. Хто автор «Слова надгробного митрополиту Кипріану»? 
а) В. Соболь, 
б) Л. Махновець, 
в) Г. Цамблак, 
г) Павло Русин. 
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6. До якого періоду можна віднести творчість С. Оріховського? 
а) літератури пізнього середньовіччя, 
б) латиномовної літератури ХІV ст., 
в) ренесансної літератури, 
г) житійної прози Київської Русі. 
7. Творчість С. Кленовича – це явище: 
а) часів незалежності України, 
б) новолатинської поезії в Україні, 
в) ораторської прози пізнього середньовіччя, 
г) часів другого південно-слов’янського впливу. 
8. Яке суспільно-політичне явище засуджував Павло Русин? 
а) війну з поляками, 
б) турецьку експансію, 
в) патріархальні відносини, 
г) порушення закону про вибори. 
9. Коли і де виникла Касіянівська редакція «Києво-Печерського 

патерика»? 
а) 1406 р. у Твері, 
б) 1400 р. у Москві, 
в) 1310 р. у Львові, 
г) 1462 р. у Києві. 
10. Де зберігається копія 1701 р. «Пересопницького євангелія»? 
а) в обласній бібліотеці Одеси, 
б) у Львівському університеті, 
в) у Центральній науковій бібліотеці України ім. В. Вернадського, 
г) у Софіївському соборі. 
11. До чого можна віднести творчість Г. Цамблака? 
а) літератури українського ренесансу, 
б) літератури пізнього середньовіччя, 
в) мистецтва часів Київської Русі, 
г) української латиномовної поезії. 
12. Перша друкована книга українського автора, що побачила 

світ у 1483 р. у Римі: 
а) «Пересопницьке евангеліє», 
б) «Розрив з Римом» С. Оріховського, 
в) «Прогностична оцінка поточного…» Ю. Дрогобича, 
г) «Києво-Печерський патерик». 
13. Хто автор патріотичного трактату «Зразковий підданий»? 
а) М. Кромер, 
б) С. Оріховський, 
в) Г. Цамблак, 
г) Ю. Котермак. 
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14. У якому літописі вміщено оповідання «О Подольской земле»? 
а) Західноукраїнський літопис, 
б) Короткий київський літопис, 
в) Галицько-Волинський літопис, 
г) Кройніка о Русі. 
15. У яких літературних жанрах працював митрополит Кипріян? 
а) романістика, 
б) проповіді, 
в) сказанія, 
г) байки. 
16. Що означає термін «епіталама»? 
а) урочистий марш, 
б) весільна пісня, 
в) гумористичний твір, 
г) беззастережний захист когось або чогось. 
17. Хто є авторами праць про латиномовну українську поезію? 
а) О. Білецький, Л. Махновець, 
б) Д. Наливайко, Г. Голенищев-Кутузов, 
в) Ю. Пелешенко, Д. Лихачов, 
г) М. Смотрицький, В. Сулима. 
18. Хто автор поезій «Похвала поезії», «До книжечки», «Про 

прихід зими»? 
а) П. Русин, 
б) С. Оріховський, 
в) Митрополит Іларіон, 
г) Нестор-літописець. 
 
 
БАРОКО В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛЕМІЧНІЙ ПРОЗІ ТА ПОЕЗІЇ 

ХVІ-ХVІІ СТОЛІТЬ 
 

1. Хто із названих осіб і коли видав книжку «Ключ царства 
небесного»? 

а) Іван Вишенський у 1598 р., 
б) Герасим Смотрицький у 1587 р., 
в) Бенедикт Герберст у 1586 р., 
г) Мелетій Смотрицький у 1610 р. 
2. У якій галузі духовного життя, крім літератури, полишив слід 

Мелетій Смотрицький? 
а) у живописі, 
б) у музиці, 
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в) у науці про мову, 
г) в оперетному мистецтві. 
3. Кого з названих осіб і за що осуджує Мелетій Смотрицький у 

«Треносі»? 
а) Папу Римського за прелюбодіяння, 
б) Івана Вишенського за аскетизм, 
в) Михайла Рогозу за зраду православ’ю, 
г) Петра І за переслідування «мазепанців». 
4. Де і коли закінчив свій земний шлях Іван Вишенський? 
а) в Україні у кінці ХVІ ст., 
б) на горі Афон у 1620-х роках, 
в) у Львові в 1605 р., 
г) у Києво-Печерському монастирі в 20-х роках ХVІІ ст. 
5. Івана Вишенського за ставлення до народного свята Купала 

можна охарактеризувати, як представника: 
а) прогресивного напрямку, 
б) консервативного, 
в) поміркованого, 
г) толерантного. 
6. Автор поеми «Іван Вишенський»: 
а) І. Франко, 
б) Т. Шевченко, 
в) Г. Цамблак, 
г) Ю. Котермак. 
7. Хто автор вірша «О школярах, которые дрова крадуть»? 
а) Г. Кромер, 
б) С. Оріховський, 
в) П. Куліш, 
г) К. Зиновіїв. 
8. Яка збірка видана Іваном Величковським у 1690 році? 
а) «Млеко од овци, пастеру належноє», 
б) «Аполлонова лютня», 
в) «Зегар з полузегарком», 
г) Книжечка. 
9. Про яку подію в житті українського народу йдеться у вірші 

«Висипався хміль із міха»? 
а) поразку козацького війська під Берестечком, 
б) Чигиринську війну, 
в) перемогу під Жовтими водами війська Богдана Хмельницького, 
г) унію 1596 року. 
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10. Який жанр переважає у збірці Лазара Барановича «Аполлонова 
лютня»? 

а) елегії, 
б) епіграми, 
в) романси, 
г) повісті. 
11. Відомий український літературознавець, автор праці «Укра-

їнський літературний барок» – це: 
а) О. Мишанич, 
б) Д. Чижевський, 
в) Д. Наливайко, 
г) Г. Смотрицький. 
12. Твір, написаний 1610 року М. Смотрицьким, – це: 
а) «Плач київських монахів», 
б) «Ключ царства небесного», 
в) «Тренос...», 
г) «Літопис Самовидця». 
13. Хронограф – це: 
а) візантійський літопис, 
б) жанр історичної прози у давній літературі, 
в) наука красномовства, 
г) коротке житіє. 
14. Хто з названих осіб був противником унії 1596 року? 
а) Михайло Рогоза, 
б) Іпатій Потій, 
в) Кирило Терлецький, 
г) Костянтин Острозький. 
15. Кого можна вважати найбільш вірогідним автором Літопису 

Самовидця? 
а) Богдана Хмельницького, 
б) Митрополита Київського, 
в) Романа Ракушку-Романовського, 
г) Григорія Грабянку. 
16. Які з названих творів не належать до шкільної драми? 
а) «Алексій чоловік Божий», 
б) «Владимир», 
в) «Милість Божа», 
г) «Аполлонова лютня». 
17. Скільки дій повинна мати драма за «Поетикою» Феодосія 

Прокоповича? 
а) 3, 
б) 5, 
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в) 4, 
г) 7. 
18. Який жанр відсутній у творчості І. Величковського? 
а) панегірик, 
б) епіграма, 
в) поема, 
г) роман. 
19. Який з названих історіографічних творів був єдиним 

друкованим посібником з історії України у ХVІІ ст.? 
а) «Кройніка» Феодосія Софоновича, 
б) «Синопсис» Пантелеймона Кохановського, 
в) Літопис Самовидця, 
г) Літопис Григорія Грабянки. 

 
 

ТВОРЧІСТЬ МАНДРІВНИХ ДЯКІВ 
 

1. Назва вірша, в якому герой повинен був заступитися за 
«бравих козаків, котрі потрапили у пекло»: 

а) «Плач київських монахів», 
б) «Отець Негребецький», 
в) «Марко Пекельний», 
г) «Сповідь». 
2. Діалог, у якому Некрашевич відображає стосунки між молодим 

священиком та прихожанами, має назву: 
а) «Сатирична коляда», 
б) «Вірш про Кирика», 
в) «Сповідь», 
г) «Плач київських монахів». 
3. Твір, у якому пародіюються популярні церковні тексти – це: 
а) «Марко Пекельний», 
б) «Отець Негребецький», 
в) «Синаксир, виписаний із служби дванадцяти нетлінних братів 

коропських…», 
г) «Супліка, або Замисел на попа». 
4. Комічний ефект у бурлескних творах досягається: 
а) використанням національного костюму, 
б) різким контрастом між темою і її втіленням, 
в) застосуванням символів та алегорій, 
г) вживанням образів античної літератури. 
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5. І. Франко оцінював творчість мандрівних дяків, як: 
а) вершину барокової естетики, 
б) демократичну течію в українській літературі ХVІІ-ХVІІІ ст., 
в) негативне явище в історії української літератури, 
г) ознаку модерності. 
6. У яких творах мандрівних дяків зустрічається Адам, якому 

Бог пише в пекло: «Ти із’їв проклятую кислицю», «Ви з царів чорт 
знає чим стали»? 

а) «Сповідь», 
б) різдвяні та великодні вірші, 
в) «Плач київських монахів», 
г) «Вірш про Кирика». 
7. Вірш «Доказательство Хама Данилея Кукси потомственні» 

тематично споріднений із твором української класики: 
а) «Міщанін-шляхтич», 
б) «Сватання на Гончарівці», 
в) «Мартин Боруля», 
г) «Москаль-чарівник». 
8. У збірці «Сад божественних пісень» Г. Сковороди відсутні: 
а) пейзажні вірші, 
б) сатиричні вірші, 
в) вірші про кохання, 
г) панегірики. 
9. Образ мандрівного філософа, учителя виведено у повісті: 
а) «Грицько Сковорода. Староруська поема» П. Куліша, 
б) «Мудрець старшина войсковий» П. Білецького-Носенка, 
в) «Майоре, майоре!» І. Срезневського, 
г) «На полі смиренному» В. Шевчука. 
10. Автор дослідження «Григорій Сковорода і усна народна 

творчість» (К., 1976) – це: 
а) О. Мишанич, 
б) Я. Мишанич, 
в) В. Микитась, 
г) Ю. Пелешенко. 
11. Назва вірша, у якому герой обіцяє прихожанам дістати на 

небі привілеї: 
а) «Отець Негребецький», 
б) «Плач київських монахів», 
в) «Марко Пекельний», 
г) «Сповідь». 
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12. Діалог І. Некрашевича, в якому селяни Хвилоном та Хвесько 
торгуються за волів, – це… 

а) «Ярмарок», 
б) «Сповідь», 
в) «Замисел на попа», 
г) «Марко Пекельний». 
13. Відомий український медієвист – автор монографії «Давньо-

українські студенти і професори» (К., 1999): 
а) Я. Мишанич, 
б) В. Микитась, 
в) Г. Нога, 
г) П. Білоус. 
14. Поезія мандрівних дяків – це прояв: 
а) романтизму, 
б) «низового бароко», 
в) сентименталізму, 
г) першого південнослов’янського впливу. 
15. Що засуджується у «Вірші про Кирика»? 
а) церковні устави, 
б) жадібність священика, 
в) народні звичаї, 
г) аскетизм. 
16. У якому творі ХVІІІ ст. є такі рядки: 
«Как прийдуть на мисль лимонії соки, 
То будуть текти із очей кривавії токи!»? 
а) «Сатирична коляда» (вірш 1764 року), 
б) «Плач київських монахів», 
в) «Марко Пекельний», 
г) «Ярмарок». 
17. Як називається твір ХVІІІ ст., герой якого від мужиків 

відбився, а до панів не прибився? 
а) «Доказательства Хама Данилея Кукси потомственні», 
б) «Сповідь», 
в) «Всякому городу нрав і права», 
г) «Отець Негребецький». 
18. У якому творі Г. Сковороди йдеться про Богдана Хмель-

ницького? 
а) «Всякому городу нрав і права...», 
б) «Ах поля, поля зелені», 
в) «Де Libertate» («Про свободу»), 
г) «Бджола і Шершень». 
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19. Збірка «Байки харківські» Г. Сковороди складаються з: 
а) 12 байок, 
б) 45 байок та віршів, 
в) 30 байок, 
г) 15 байок та 15 притч. 
20. До пейзажної лірики Г. Сковороди належить поезія: 
а) «Ой ти, птичко жолтобоко», 
б) «Всякому городу нрав і права», 
в) «Дві курки», 
г) «Голова всяка свой імієт смисл». 
 


