
ТЕСТИ 

1. Першими епіскопами Русі – України були: 

a) римляни, 

b) греки, 

c) болгари,  

d) русичі. 

2. З яким язичницьким Богом пов’язувалось пробудження природи 

навесні? 

a) Хорсом, 

b) Ярилом, 

c) Даною,  

d) Стрибогом. 

3. Які пісні виконувались під час Зелених свят? 

a) купальські, 

b) русальні,  

c) веснянки, 

d) гаївки. 

4. Хто заснував першу школу в Київській Русі? 

a) Ярослав Мудрий, 

b) Володимир Великий, 

c) Княгиня Ольга, 

d) Володимир Мономах. 

5. Коли Київська Митрополія була підпорядкована Московському 

патріархові? 

a) 1700р. 

b) 1686р. 

c) 1564р. 

d) 1596р. 

6. Коли починався Новий рік у давніх слов’ян – язичників? 

a) в січні, 

b) березні, 

c) лютому, 

d) грудні. 

 

7 .Коли була перша писемна згадка слова «Україна»? 

a) 1148 р. 



b) 1187 р. 

c) 1241 р. 

d) 1037 р. 

8 . Коли відбулося становлення укр. етнографії, як науки? 

a) 17 ст. 

b) 18 ст. 

c) 19 ст. 

d) 16 ст. 

9 . Якому головному Богу поклонявся весь слов’янський світ в 

дохристиянські часи? 

a) Дажбогу, 

b) Сварогу, 

c) Велесу, 

d) Перуну. 

10. Один з найвизначніших центрів гончарства на Україні – це: 

a) Бубнівка, 

b) Олешня, 

c) Опішня,  

d) Косів. 

11. Лимарі виготовляли: 

a) кожухи,  

b) чоботи, 

c) кінську збрую, 

d) свити. 

12. Хто досліджував бойківські звичаї? 

a) Федір Вовк, 

b) Іван Франко, 

c) В Скуратівський, 

d) В Шухевич. 

13. Який рік був основою народного календаря? 

a) астрономічний,  

b) церковний, 

c) вегетаційний. 



14. Видатний український вчений Петро Прокопович 

a) написав одну з перших драм «Володимир», 

b) був ректором Києво – Могилянської академії, 

c) винайшов і сконструював рамковий вулик,  

d) вивів нові сорти яблук. 

15. Безкінечник – меандр – це: 

a) солярний знак, 

b) символ нескінченності життя, 

c) символ засіяного поля, 

d) знак землі. 

16. Народне свято Колодія святкують: 

a) взимку,  

b) навесні, 

c) влітку,  

d) восени. 

17.Крицю видобували з: 

a) граніту, 

b) болотяної руди, 

c) вугілля,  

d) дерева. 

18. Петриківський розпис виник у: 

a) Тернопільській області, 

b) Дніпропетровській обл., 

c) Черкаській обл., 

d) Івано – Франківській обл., 

19. Кили пекли обрядове печиво мандрики? 

a) Маковія, 

b) Спаса. 

c) Петра і Павла, 

d) Зелені свята. 

20. Найбільшого поширення гутництво набуло на території: 

a) на Поліссі, 



b) Поділлі, 

c) Півдні, 

d) Закарпатті. 

21. Стилізовані рослинні мотиви із зображенням птахів, тварин, 

людей серед пейзажу – це картини: 

a) Катерини Білокур, 

b) Марії Приймаченко, 

c) Надії Білокінь, 

d) Тетяни Пати. 

22. Де покривали дах гонтям чи драницями?  

a) на Поділлі, 

b) в Карпатах, 

c) на Слобожанщині, 

d) на Півдні. 

23. В якому році папа Григорій Х111 реформував юліанський 

календар? 

a) 988р., 

b) 1582р., 

c) 1492р.,  

d) Х1 ст. н. е. 

24.Де в Україні була заснована перша братська школа? 

a) Львові,  

b) Острозі, 

c) Києві,  

d) Харкові. 

25. Термін «Мала Русь» стосувалася: 

a) Середнього Подніпров’я, 

b) Закарпаття, 

c) Галицько – Волинських земель, 

d) Слобожанщини. 

26. Апокриф – це: 

a) релігійна легенда, 

b) пісня – балада, 



c) казка. 

27. Коли була створена слов’янська азбука? 

a) 1053р., 

b) 863 р., 

c) 988р.,  

d) 1113р. 

28. Коли була надрукована в Україні перша книга? 

a) 1590р., 

b) 1570р.,  

c) 1564р., 

d) 1654р. 

29. Що було основною продукцією, яку возили чумаки? 

a) рибу і сіль, 

b) сіль і будівельні матеріали, 

c) рибу і зерно. 

30. Де найбільше був поширений народний стінопис? 

a) на Гуцульщині, 

b) на Півдні, 

c) на Бойківщині, 

d) на Слобожанщині. 

31. Хто з Київських князів першим прийняв християнство? 

a) Володимир Великий, 

b) Ольга, 

c) Аскольд, 

d) Ярослав Мудрий. 

32. Товариство і музей «Бойківщина» в Самборі був заснований: 

a) 1919р., 

b) 1927р., 

c) 1936р., 

d) 1940р. 

33. Автором дослідження «Український народний орнамент є: 

a) Федір Вовк, 



b) Павло Чубинський, 

c) Олена Косач, 

d) Василь Скуратівський. 

34. Досліджуючи початки слов’янства М. Грушевський висловив 

думку, що пращурами українців були:  

a) готи, 

b) сармати, 

c) анти, 

d) скіфи. 

35. Чуга – це одяг: 

a) лемків, 

b) поліщуків, 

c) бойків,  

d) гуцулів. 

36. Який орнамент характерний для опішнянської кераміки: 

a) геометричний, 

b) рослинний, 

c) зооморфний,  

d) антропоморфний. 

37. Хто автор 5 – титомної праці з етнографії «Гуцульщина»: 

a) Д. Яворницький, 

b) П. Чубинський, 

c) В Гнатюк, 

d) В. Шухевич. 

38. Бесаги – це: 

a) посуд,  

b) мішки, 

c) човен, 

d) одяг. 

39. Велес – це бог: 

a) грому і війни, 

b) родючості і скотарства, 

c) неба, 



d) сонця. 

40. Де на Україні виготовляли чорну кераміку? 

a) в Опішні, 

b) Ічні, 

c) Гавареччині, 

d) Хусті. 

41. Зрубний спосіб зведення стін традиційної української хати 

характерний для: 

a) Наддніпрянщини, 

b) Полісся, 

c) Слобожанщини, 

d) Півдня. 

42. Опанча – це одяг: 

a) лемків, 

b) гуцулів, 

c) подоляків, 

d) бойків. 


