
Тестові завдання відкритого типу 

1. У якому стилі написані ці картини? 

 

Відповідь: . 

2. Про кого йдеться? 

I. Франко: «...Він був одним із батьків новочасного українського театру, визначним артистом та при тім 

великим драматургом, якому рівного не має наша література та при якому щодо ширини і глибокого 

продумання тем, бистрої обсервації життя і широкого світогляду не дорівнює ані один із сучасних 

драматургів не тільки Росії, але й інших слов’янських народів». 

Відповідь: . 

3. Про кого йдеться? 

С. Петлюра: «...свідома, занадто свідома діячка української сцени, це найкраще вона довела своєю 25-

літньою діяльністю на ній. Могутній талант, який зробив би честь найкращій європейській сцені, талант, 

якого так охоче і не раз закликали на російську імператорську сцену, в Малий театр...» 

Відповідь: 

4. Визначити період створення. 

А Картину «Запорожці пишуть листа турецькому султанові» І. Рєпін написав... 

 

Відповідь: 

5. Які особливості мала освіта в українських землях у другій половині XIX — початку XX ст.? 

1) Зросла мережа початкових шкіл; 

2) повне фінансове забезпечення освіти українською мовою; 



3) закриття семирічних реальних училищ; 

4) опікування земствами освітньою діяльністю в Наддніпрянщині; 

5) доступність для всіх охочих середньої гімназійної освіти; 

6) відсутність у школах предметів церковно-релігійного змісту; 

7) платне навчання у вищих навчальних закладах. 

Відповідь: . 

6. Автор творів «За двома зайцями», «Маруся Богуславка», «Богдан Хмельницький»: 

А М. Лисенко; 

Б І. Котляревський; 

В М. Старицький; 

Г С. Гулак-Артемовський. 

Відповідь: . 

7. Укажіть письменників другої половини XIX ст. 

1) Л. Українка; 

2) С. Васильківський; 

3) М. Пимоненко; 

4) І. Франко; 

5) П. Мирний; 

6) М. Леонтович. 

Відповідь: . 

8. Які нові теми з’явились в українській драматургії другої половини XIX ст.? 

А Пропаганда соціалістичних поглядів; 

Б критика діяльності таємних організацій; 

В ідеалізація устрою та суспільства Київської Русі; 

Г звернення до соціально-побутової тематики. 

Відповідь: . 

9. Який термін характеризує благодійницьку діяльність представників родів Терещенків, Харитоненків, 

Симиренків в другій половині XIX ст.? 

А Меценати; 

Б новоерівці; 

В тарасівці; 



Г масони. 

Відповідь: . 

10. Де вчені І. Мечников і М. Гамалія відкрили першу в Росії й другу у світі бактеріологічну станцію? 

А Одеса; 

Б Харків; 

В Київ; 

Г Миколаїв. 

Відповідь: . 

11. Укажіть композиторів другої половини XIX ст. 

1) Д. Яворницький; 

2) М. Лисенко; 

3) С. Гулак-Артемовський; 

4) Д. Заболотний; 

5) М. Заньковецька; 

6) М. Леонтович. 

Відповідь: 

12. Укажіть художників другої половини XIX ст. 

1) А. Куїнджі; 

2) М. Садовський; 

3) М. Пимоненко; 

4) С. Васильківський; 

5) М. Кропивницький; 

6) І. Мечников. 

Відповідь: 

13. Установіть відповідність між прізвищами українських культурних діячів другої половини XIX ст. та їх 

характеристиками. 

1) Історик, археолог, етнограф, дослідник історії українського козацтва, автор тритомної праці «Історія 

запорозьких козаків»; 

2) композитор, співак, соліст Флоренційської та Петербурзької опер, автор першої української опери 

«Запорожець за Дунаєм»; 

3) письменник, громадський діяч, автор повістей «Fata morgana», «Тіні забутих предків», член організації 

«Братство тарасівців»; 



4) актор, режисер, один із засновників українського професійного театру, виконавець ролей у п’єсах І. 

Карпенка-Карого, М. Старицького. 

А С. Гулак-Артемовський; 

Б М. Коцюбинський; 

В Панас Мирний; 

Г М. Садовський; 

Д Д. Яворницький. 

Відповідь: 

14. Встановіть відповідність між діячем культури та його досягненнями в цій сфері культури. 

1) І. Франко; 

2) М. Лисенко; 

3) М. Пимоненко; 

4) І. Карпенко-Карий. 

А Член Імператорської академії мистецтв, один з організаторів Київського художнього училища, учасник 

«Товариства пересувних художніх виставок»; 

Б драматург, актор, автор 18 п’єс за 21 рік творчості, з них 8 комедій, заарештовувався і був засланий до 

Новочеркаська; 

В один із засновників українського музичного мистецтва, автор 13 опер, більше 200 музичних творів, 

близько 600 обробок народних пісень; 

Г автор сімох збірок поезій та ряду поем, понад 100 оповідань, новел та десяти повістей і романів, 

вчений, публіцист, перекладач; 

Д композитор, соліст російської імператорської опери в Петербурзі, драматичний артист, племінник 

письменника, автор першої української опери. 

Відповідь: 

15. Розташуйте в хронологічній послідовності відкриття університетів у XIX ст. 

А Київський; 

Б Харківський; 

В Чернівецький; 

Г Новоросійський. 

Відповідь: 

 

 



 


