
Варіант 1 
1 Який твір називають «ареною людських пристрастей»? 
А«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 

Б«Маруся» 

В«Кайдашева сім'я» 

Г«Мартин Боруля» 
2. До яких позасюжетних елементів найчастіше вдається автор 

«Кайдашевої сім’ї»: 
а) описи;  

б) роздуми;  

в) ліричні відступи;  

г) публіцистичні відступи. 
3. «Польова царівна» - так назвав Панас Мирний одну з героїнь роману 

«Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Це: 
а) Мотря; 

б) Галя; 

в) Христя; 

г) баба Оришка. 
4. Що є предметом зображення в повісті І.Нечуя-Левицького 

«Кайдашева сім’я»: 
а) трагічні події українського села, пов’язані з підготовкою до реформи 

1861р.; 

б) традиційний патріархальний устрій українського села; 

в) сім’я як середовище безперервних конфліктів, зумовлених надто великою 

кількістю людей; 

г) розшарування селянства, розпад патріархальних норм родинного життя під 

тиском пореформених обставин, темрява і неуцтво, індивідуалізм. 

5. До якого жанру належить твір „Мойсей”? 

а)драма; 

б)повість; 

в)поема. 

6. Укажіть, які образи створює у своїх творах І.Нечуй-Левицький: 
а) типові;  

б) трагічні; 

 в) героїчні;  

г) ідеальні. 
7. Визначте специфічність гумору в повісті «Кайдашева сім’я»: 
а) гумор з елементами іронії, наближеної до сатири;  

б) сміх крізь сльози співчуття; 

в) викривальний сміх;  

г) гумор заради розваги. 

8. Вкажіть, який жанр української прози започаткував І.Нечуй-

Левицький: 
а) соціально-побутову повість; 



 б) ліро-епічний роман; 

в) соціально-психологічний роман; 

 г) психологічну новелу. 

9. Визначте головну проблему роману-епопеї «Хіба ревуть воли, як ясла 

повні?»: 
а) неможливість реалізації творчих задумів героя за умов кріпацтва; 

б) конфлікт між багатими і бідними як головний конфлікт ХІХ ст.; 

в) конфлікт «пропащої сили» з патріархальним середовищем пореформеного 

села; 

г) конфлікт батьків і дітей. 
10. Словами: « Сам – предводитель; родичі – урядники; справник, суддя, 

підсудки – все то зяті, родичі зятів, племінники,,, Як квочка курчат 

збирає під крила, так … придбав до своїх лап цілий повіт...», – автори 

роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» характеризують: 
а) Максима Ґудзя; 

б) Чіпку Варениченка; 

в) Василя Польського; 

г) сотниченка Саєнка. 
11. З’ясуйте, у чому виявилось новаторство роману Панаса Мирного 

«Хіба ревуть воли, як ясла повні?»: 
а) у створенні першого зразка соціально-психологічного роману, в якому 

розкрито соціальну дійсність в усіх її суперечностях та впливовості на 

формування характеру особистості; 

б) у створенні багатогранного, динамічного образу селянина-борця, 

формування якого спричинене розоренням селянства; 

в) у всебічному показі життя українського пореформеного села; 

г) у показі причин розшарування селянства, розпаду патріархальних норм 

родинного життя під тиском пореформених обставин. 

12. У яку збірку входить вірш „Гімн”? 
а) „Мій ізмарагд”; 

б) „З вершин і низин”; 

в) „Зів”яле листя”. 

13. Установіть відповідність між жанрами та назвами творів І. Я. 

Франка: 
1 повість; 

2 новела; 

3 драма; 

4 поема 

А «Сойчине крило». 

Б «Украдене щастя». 

В «Мойсей». 

Г «Розвивайся ти, високий дубе». 

Д «Перехресні стежки». 
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14. Схарактеризуйте ліричного героя поезії І. Франка «Гімн». 

15. Доведіть або спростуйте тезу: «Злочин завжди перекреслює 

найблагородніші поривання». 
 



Варіант 2 
1. Укажіть стиль, характерний для творів І.Нечуя-Левицького:  

а) класицизм; 

 б) романтизм; 

 в) реалізм; 

 г) сентименталізм. 
2. Вкажіть, хто з відомих українських письменників назвав І.Нечуя-

Левицького «всеобіймаючим оком України», «артистом зору»: 
а) Т.Шевченко;  

б) І.Франко;  

в) Леся Українка;  

г) О.Маковей. 
3. Укажіть героя твору «Кайдашева сім'я», про якого сказано: «Широке 

лице було сухорляве й бліде, наче в ченця. На сухому високому лобі 

набігали густі дрібні зморшки»: 
а) Лаврін;  

б) Карпо;  

в) Омелько; 

г) Кайдашиха. 

4. Що заперечує автор у повісті «Кайдашева сім’я», створюючи комічні 

ситуації і сцени: 
а) необхідність відокремлення господарства старшого брата Карпа від 

молодшого Лавріна зі своїм господарством; 

б) крутий характер Марусі Кайдашихи; 

в) постійне вживання спиртного старим Кайдашем; 

г) безглузде марнування життя і здоров’я на суперечки, які порушують 

цілісність і міцність родини. 

5. Хто такий Євген Рафалович (повість „Перехресні стежки”)? 

а)перекладач; 

б)суддя; 

в)адвокат. 

6. Укажіть хибне твердження: 
а) «Кайдашева сім'я» - реалістична повість; 

б) «Кайдашева сім'я» - соціально-побутова повість; 

в) «Кайдашева сім'я» - енциклопедія народознавства; 

г) «Кайдашева сім'я» - соціально-психологічна повість. 
7. Як називають Франка в українській літературі? 

а) Кобзар; 

б) Коваль; 

в) Каменяр. 

8. Де вперше окремою книжкою видруковано роман Панаса Мирного 

«Хіба ревуть воли, як ясла повні?»? 
а) у Женеві; 

б) у Відні; 



в) у Санкт-Петербурзі; 

г) у Варшаві. 
9. «Моя хата скраю» - життєвий принцип, який сповідує герой твору 

Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»: 
а) Чіпка; 

б) Грицько; 

в) Максим; 

г) Порох. 
10. Вкажіть причини часових зміщень, поєднання теперішнього і 

минулого в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»: 
а) авторський задум , спрямований на композиційне урізноманітнення твору; 

б) намагання автора надати своєму твору справді епічного звучання; 

в) прагнення автора відтворити цілісну картину буття через закономірний 

зв’язок явищ і подій; 

г) уможливлення розкриття авторського стилю і творчої манери. 

11. За жанром твір Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» - 
а) історичний роман; 

б) соціально-побутовий роман; 

в) етнографічна повість; 

г) соціально-психологічний роман. 
12. Назвіть співавтора роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як 

ясла повні?»: 
а) І.Франко; 

б) І.Білик; 

в) І.Нечуй-Левицький; 

г) П.Рудченко. 

13. Встановіть відповідність між назвами поезій І. Франка та цитатами з 

них: 

1 «Сікстинська 

мадонна»;  

2 «Чого 

являєшся 

мені у сні?»; 

3 «Ой ти, 

дівчино, з 

горіха 

зерня...»; 

4 «Розвивайся 

ти, високий 

дубе...» 

А «Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, Як 

я люблю тебе без тями, Як мучусь 

довгими ночами...»  

Б «Так, ти богиня! Мати, райська роже, 

О глянь на мене з свої висоти!» 

В «Тебе видаючи, любити мушу, Тебе 

кохаючи, загублю душу». 

Г «Єднаймося, братаймося В това-

риство чесне, Хай братерством, 

щирими трудами Вкраїна 

воскресне!»;  

Д «Неси ж мене, коню, по чистому 

полю. Як вихор, що тутка гуляє, А 

чень утечу я від лютого болю, Що 

серце моє розриває». 
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14. Проаналізуйте збірку І. Франка «Зів’яле листя», коментуючи її 

композицію, основні мотиви, образи. 

15. Доведіть або спростуйте тезу: «Не можна бути щасливим, якщо 

достаток і багатство створені за рахунок нещастя інших». 
 


