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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 
 
 
Автентичність (від гр. – «достовірно, на підставі безпосередніх 

даних») – оригінальність, вірогідність, точність тексту. 
Автограф (гр. – «сам» і «пишу») – власноручний рукописний текст 

певного автора, первісний рукопис давнього часу. 
Агіографія (гр. – «святий» і «пишу») – літературний жанр, 

призначенний для розповіді про святого; житіє святого. 
Агіографічна (від гр. – «святий, благочестивий» і «пишу») або 

житійна література – жанр християнської історично-біографічної 
літератури, у якій описувалося життя святих і аскетів-подвижників. 

Азбуковник – своєрідний довідник, у якому за алфавітним принципом 
розташовані певні повідомлення, наприклад, біблійна символіка. 

Акафисник (від гр. – «гімн») – збірка акафистів – похвальних 
пісень на честь Ісуса Христа, Богородиці чи святого, які виконують 
поза богослужінням добового кола. 

Акростих, акровірш (від гр. – «вищий, зовнішній, крайній рядок») – 
вірш, написаний так, що початкові літери рядків, прочитані згори вниз, 
утворюють слово чи словосполучення. 

Ампліфікація (від лат. – «збільшення, прикрашування, розширення») – 
стилістичний прийом, який полягає у нагромадженні однакових тропів 
(епітетів, метафор), однотипних виразів чи синтаксичних структур, для 
підсилення емоційного впливу поетичної мови. 

Анонімність (імперсональність) літературної пам’ятки – відсутність 
вказівки на ім’я автора. 

Апокрифи (від гр. – «прихований, таємний») – перекладні оповідання 
легендарного характеру про осіб і події біблійної історії, які не 
визнавалися церквою, пізніше заборонені і переслідувані нею. Мали 
значні ідейні розходження з Біблією. Первісною основою А. були легенди 
іудеїв, які не увійшли до канонічних текстів. Відображали єретичні 
уявленні про сучасний і майбутній світ. На Русі з’явилися у ХI ст. 
Тематично поділяються на старозавітні, новозавітні та есхатологічні. 

Апостол – збірник, який уміщував Діяння та Послання апостолів. 
Належить до числа богослужебних книг. 

Апологія (гр. – «захист») – відвертий, беззастережний захист певних 
положень. 

Апракосні євангелія – одна з форм перекладу євангельського тексту, 
різновид літургійно-учительних збірників, у яких фрагменти тексту 
розміщено у порядку церковних служб за календарним принципом для 
церковно-служебних потреб. 
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Архімандрит – титул настоятелів великих чоловічих монастирів. 
Аскеза (гр. – «вправа, подвиг») – спосіб життя, який полягає у 

надзвичайній стриманості, помірності, відмові від життєвих благ та 
насолод заради здобуття містичних знань і надприродної магічної сили. 

 
Бароко (італ. – «дивний, химерний») – напрям у мистецтві та 

літературі XVI-XVIII ст. У літературі бароко характеризується поєднанням 
релігійних і світських мотивів, образів, тяжінням до різних контрастів, 
складної метафоричності, алегоризму, барвистим стилем, який повинен 
вражати читача. 

Біблеїзм – вживане у художньому тексті слово чи вислів із Біблії. 
«Богогласник» – антологія духовних поезій, видана у 1790-91 рр. у 

Почаївській Лаврі. 
Богослужебна (богослужбова, літургійна) література – література, 

яку використовували під час богослужіння. 
Богумильна єресь – філософсько-релігійне вчення, розповсюджене у 

Болгарії у Х-ХІ ст., яке заперечувало безсмертність людської душі і 
стверджувало дуалістичне походження світу і людини, за яким вони 
творилися рівновеликими силами – божественною і диявольською. 

Бурлескний вірш-орація (від італ. – «жарт») – речитативний 
гумористичний твір, основним засобом якого є навмисна невідповідність 
між темою і словесною формою: подання високої теми заниженим, 
часом вульгаризованим стилем, низької – високим, піднесеним. 

 
Вертеп (ст.-сл. – печера, у якій народився Ісус Христос), вертепна 

драма – популярний в Україні пересувний ляльковий театр, який виник у 
другій половині XVII ст. 

 
Геральдична поезія – різновид етикетної поезії, вірші на герби. 
Гомілетика (від гр. – «промова перед народом») – християнська 

риторика, що ставила на меті витлумачення Св. Письма через проповідь 
чи повчальну бесіду. 

Грамота – вид ділових документів Х-XVII ст. у східних слов’ян. 
 
Декламація (від лат. – «вправа у красномовстві») – віршований 

твір кінця XVI-початку XVII ст., що передував розвиткові шкільної 
драми. Призначалася для виконання у школах під час великодніх і 
різдвяних свят або з нагоди важливих історичних подій. У Д. розроблялися 
теми педагогічного та побутового змісту. Найранішими відомими Д. є 
«Просфонима» (1581 р.), «Вірші на жалосний погреб зацного лицаря 
Петра Конашевича Сагайдачного» Касіяна Саковича (1622 р.). 



Береза І. Ю., Руссова В. М. 

158 

Діалоги – твори, що передували шкільній драмі. У Д. розроблялися 
традиційні біблійні сюжети Різдва і Воскресіння Христа, побутові та 
історичні теми. 

Діаріуш (від лат. – «щоденний») – запис, зроблений однією особою 
про події власного чи загальнонародного життя; характерними рисами 
цих записів є їх хронологічність, а також суб’єктивність оповіді. 

Другий південнослов’янський вплив – культурний вплив Сербії, 
Болгарії та Македонії на філософію, писемність та образотворче мистецтво 
східних слов’ян у кінці ХIV-ХV ст. У літературних творах культивується 
емоційно-експресивний стиль («плетеніє словес»). 

Духовні вірші – релігійна лірика, яку створювали церковні діячі, 
учні шкіл, мандрівні дяки, адаптуючи книжні псалми і канти до розуміння 
пересічного слухача. 

 
Елітарна література (від фр. – «краще, добірне, вибране») – 

літературна творчість, розрахована на витончене естетичне сприйняття. 
Емблема (від гр. – «вставка») – художній прийом у бароковому 

мистецтві, принцип барочного метафоризму, що полягає в унаочненні 
абстрактних понять, їх специфічній символізації (емблеми чеснот, 
правосуддя, релігійних цінностей тощо). 

Епіграма (від гр. – «напис») – короткий, часто на 2-4 рядки вірш, 
присвячений якійсь особі чи події. 

Епістола віршована (від гр. – «лист») – ліричний жанр, послання 
або лист у віршованій формі. 

Есхатологія – вчення про кінцеву долю світу та людини, 
відображене в релігійній та художній літературі. 

 
Євангеліє (від гр. – «добра звістка») – жанрове визначення перших 

чотирьох книг новозавітної частини Біблії, в яких викладаються основи 
християнського віровчення. 

Єпископ – вищий духовний чин у християнській церкві. 
Єресь (від гр. – «особливе віровчення») – відступ від загальноприйнятих 

поглядів, правил, положень. В Україні виникає у XІV-XV ст. унаслідок 
критичного ставлення до постулатів християнських віри та обрядовості. 

 
Житіє святого – жанр давньої літератури, біографія видатної, з 

погляду церкви, особи. 
 
Законоустановчі книги або П’ятикнижжя Мойсеєве (у іудеїв – 

Тора) – перші п’ять книг Старого Заповіту (Буття, Вихід, Левіт, Числа 
та Второзаконня), у яких викладаються основи іудейської віри. 
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Зоровий вірш – вірш, у якому поєднано властивості звукових та 
візуальних мистецтв, втілені у винахідливій, переважно графічній формі. 

 
Ізборник – своєрідна рукописна хрестоматія, до якої входили 

уривки з різних творів, афористичні вислови тощо. Відомі Ізборники 
Святослава, складені у 70-х роках XI ст. для князя Святослава Ярославича. 

Ізмарагд (від гр. – «смарагд») – літературний збірник творів 
релігійно-дидактичного змісту, що був складений у Київській Русі у 
ХІІІ-ХІVст. 

Іконографічний канон (від гр. – «зображення» і «пишу правило») 
правила створення образу центрального героя, наділеного доброчинністю 
і покірністю Божій волі. 

Інвектива (від лат. – «лайлива промова») – різкий, гнівний виступ, 
який звинувачує когось або спрямований проти чого-небудь. 

Індекси (від лат. – «покажчик, перелік, список») – списки 
рекомендованих і заборонених церквою книг. Найдавніший на Русі І. – 
у Ізборнику Святослава (1073) – нараховує 25 заборонених книг. 

Інтермедія (від лат. – «проміжний, середній») чи інтерлюдія (від 
лат. – «між» і «гра») – невеликі розважальні драматичні сценки, що 
виконувалися у перервах між діями шкільної драми. 

Ісихазм (від гр. – «спокій, безмовність») – ідеологія православної 
церкви, вчення про спосіб досягнення стану блаженного спілкування з 
Богом. 

 
Канонічний текст – текст, обов’язковий для користування у 

незмінному варіанті (наприклад, біблійний канонічний текст). 
Кант (від лат. – «спів, пісня») – вид давньої величальної пісні, яку 

виконував хор без музичного супроводу у святкові дні. 
Кирилиця – абетка, що мала 43 літери: 24 – візантійського (грецького) 

алфавіту і 19 – для передавання фонетики слов’янських мов. 
Козацькі літописи – історико-літературні твори, в яких висвітлюється 

історія України ХV-ХVІІІ ст., історія козацтва та його боротьби з 
турецько-татарською агресією (Літопис Самовидця, Літопис Григорія 
Грабянки, Самійла Величка та ін.). 

Компіляція (від лат. – «крадіжка, грабіж») – неоригінальна, 
несамостійна літературна праця, поширена у давні часи, зокрема у 
літописанні, різноманітних белетристичних та дидактичних збірниках. 

Курйозна поезія (від лат. – «дивний, смішний») – версифікаційна 
техніка, яка за допомогою зорового і слухового ефектів надає творам 
змісту, узгодженого з вираженим безпосередньо чи суперечливого йому. 
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Літературна містифікація (від гр. – «втаємничений» і лат. – «роблю») 
виявляється у тому, що твори одного автора приписуються іншому – 
реальному письменникові чи вигаданій особі, або ж видаються за 
фольклорні твори. 

Літературний етикет (від фр. і флам. – «вставляти») – одна з 
головних особливостей поетики середньовічної літератури, вираження 
її нормативних настанов. 

Літопис – найраніший вид оригінальної києворуської літератури, 
своєрідна форма літературно-історичного твору, де у хронологічному 
порядку розміщувалися розповіді про історичні події. 

Літописи крайові – жанрові різновиди літописання, історіографічні 
пам’ятки, в яких відтворені події з життя конкретної місцевості в їх 
органічному зв’язку із загальнодержавним. 

Літописна повість – форма літописної оповіді, оповідання особливого 
типу, присвячене розповіді про смерть князя, своєрідний некролог. 
Послідовно витримана у рамках агіографічного стилю. 

Літописне зведення – сукупність різночасових літописних записів. 
Літописне оповідання – форма літописної оповіді, близька до 

порічного запису своєю фактографічністю та документальністю, однак 
більш поширена і деталізована. 

Літописне сказання – форма літописної оповіді уснопоетичного 
походження. За його oснову бралося історичне сказання, що вплинуло 
на художню форму. Л. с. використовувалося літописцями за відсутності 
достовірного чи документального матеріалу. 

Літургія (від гр. – «служіння») – найголовніше християнське 
богослужіння. 

 
Мандрівні дяки, мандровані дяки (миркачі, пиворізи, бакаляри, 

вандровані пахолки) – студенти різних шкіл в Україні ХVІІ-ХVІІІ ст., 
зокрема Київської академії, які під час канікул заробляли на прожиття, 
наймаючись писарями, дяками та домашніми вчителями. М. д. влаш-
товували вертепні вистави, складали вірші та пісні (орації, травестії, 
бурлескні вірші). 

Манускрипт (від лат. – «рукою писане») – давній рукопис. 
Мартиролог (від гр. – «слово») чи мученикословіє – жанр 

християнської дидактичної літератури про святих та мучеників за віру 
(наприклад, Мінелогій). 

Медієвістика (від лат. – «середньовіччя») – розділ літературознавчої 
науки, який вивчає розвиток літератури від X до XVIII ст. Відомі 
медієвісти II пол. XX-XXI ст. в Україні – О. Білецький, В. Крекотень, 
В. Микитась, О. Мишанич, М. Сулима, П. Білоус, Ю. Пелешенко, 
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Л. Ушкалов, Ю. Ісіченко, М. Корпанюк, О. Александров, В. Соболь, 
Б. Яценко та ін. 

Мемуари (від лат. – «пам’ять») – жанр, близький до історичної 
прози, наукової біографії, документальних історичних нарисів, 
нотатки про події минулого, свідком чи учасником яких був автор. 

Мінейне житіє – поширене агіографічне оповідання, що було 
складовою Четьї-Міней. 

Мінея служебна (Часослов) – хронологічно впорядковані тексти 
церковних відправ на кожен день місяця, серед яких особливе 
літературне значення мали поетичні та образні, емоційно наснажені 
тексти пісень. 

Міракль (від фр. і від лат. – «чудо») – жанровий різновид шкільної 
драми, присвяченої життю і чудесам святих. Українські міраклі 
представлені драмою «Алексій чоловік Божий» (1674 р.). 

Містерія (від гр. – «таїнство», «таємний релігійний обряд») – 
жанровий різновид шкільної драми, зміст якого охоплював біблійну 
розповідь від сотворіння світу до страшного суду. За змістом розрізняли 
різдвяні та великодні М. Зразками українських шкільних М. є «Слово о 
збуреню пекла» (перша половина XVII ст.) та «Царство Натури Людської» 
(1698 р.). 

Місяцеслов – богослужбова книга, що містить календар церковних 
свят, а також змінні частини деяких богослужінь річного кола. 

Молебник – книга, що містить тексти молебнів та вказівки щодо їх 
проведення. 

Молитвослов – богослужбова книга, що містить витяги з інших 
церковно-богослужебних книг: тексти деяких богослужінь добового 
кола, акафисти, Місяцеслов. 

Мораліте (від фр. і від лат. – «моральний») – повчальна алегорична 
драма, в якій персонажами виступали уособлення певних чеснот чи 
вад, що боролися за душу людини: Правда, Справедливість, Багатство 
і Бідність, Віра, Гріх тощо. Найбільше збережено структуру М. у драмі 
Г. Кониського «Воскресіння мертвих» (1746 р.). 

 
Новозаповітні апокрифи – не визнані офіційною церквою твори, 

написані на сюжети, запозичені із Нового Заповіту. В Україні були 
відомими легенди про Христа («Про постриг Христа в попи», «Про те, 
як Христос плугом орав», «Як апостол Петро продав Христа у рабство») 
та апокрифічні євангелія: Першоєвангеліє Якова (Якова повість), 
Євангеліє Хоми (Євангеліє дитинства Христа), Євангеліє Никодима. 

 
Ораторське письменство – повчальна література києворуського 

періоду, завданням якої було розкриття основних догматів християнства і 
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правил християнської моральності. За змістом і формою розрізняли 
дидактичне (повчальне) красномовство й урочисте красномовство. 

 
Палеографія (від гр. – «давній» і «пишу») – допоміжна історико-

філологічна дисципліна, що вивчає давні рукописи, переважно письмо 
(спосіб написання, форму літер, особливості матеріалу, на якому 
писали, тощо). 

Палея (від гр. – «Старий Заповіт») – історичний твір, у якому 
викладалася старозаповітна історія, а також історія персидська, єгипетська, 
римська, грецька, аж до падіння Візантії; включав значну кількість 
апокрифів, роздумів про явища природи та особливості людської істоти. 

Паліндром (від гр. – «той, що повертається») – курйозна форма 
вірша, у якій певне слово або віршовий рядок можна читати направо і 
навпаки при збереженні змісту. У Івана Величковського П. іменується 
«раком літеральним». 

Паломник (прочанин) – мандрівник до святих місць, який за 
традицією приносив із собою гілочку пальми. 

Паломницька література (Ходіння) – своєрідні путівники, які 
містили найнеобхіднішу інформацію про святі місця. Найдавніший 
національний зразок П. л. – «Хожденіє...» Даниїла (XII ст.). 

Панегірик (від гр. – «урочиста промова») – вірш-прославлення на 
честь конкретної особи чи групи людей. 

Паремійник – збірник перекладних уривків із історичних та 
пророчих книг Старого Заповіту, що читався при богослужінні. 

Патерик (від гр. – «батько») або Отечник – агіографічний збірник, 
до якого входили невеликі оповідання дидактичного характеру про 
життя пустельників або ченців певного монастиря чи місцевості. 

Патристика (від гр. і лат. – «отець») – тексти канонічних творів 
отців церкви – греко-римських філософів ІІ-VІІІ ст. У патристичній 
літературі розроблялася християнська догматика. 

Перший південнослов’янський вплив – культурний вплив Сербії, 
Болгарії та Македонії на філософію, писемність та образотворче мистецтво 
східних слов’ян у XI-XII ст., зумовлений спільністю кордонів, спорід-
неністю мови та єдністю віри. 

Плач – ліричний жанр оплакування, літературна стилізація голосіння 
із трагічного приводу. 

Повчання – жанр дидактичного красномовства, який мав суто 
практичну мету безпосереднього повчання, інформування чи настанови. 
Невелике за обсягом, як правило, позбавлене будь-яких риторичних 
прикрас. Розрізняли всенародні та приватні П. Зразками П. є «Повчання 
братії Феодосія Печерського, «Повчання дітям» Володимира Мономаха. 
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Поетика – навчальна дисципліна в давніх школах, що передбачала 
викладання правил віршування, написання драматичних творів та 
використання у літературі різноманітних художніх прийомів. 

Полілінгвістичність (багатомовність) літературного процесу – 
ознака національного літературного процесу, суть якої полягає у 
паралельному використанні декількох мов. Для давньої української 
літератури полілінгвістичність була характерною, починаючи з кінця 
XIV ст. 

Полонізм (від лат. – «польський») – слово чи вислів, запозичений з 
польської мови або стилізований під неї. 

Порічний запис – найдавніша за походженням форма літописної 
оповіді. Найголовнішими ознаками П. з. є лаконічність, документальність 
та фактографічність. Позбавлений художньої форми та емоційності. 
Сфера П. з.: поодинокі факти, що не потребують докладної подачі у 
формі розгорнутого оповідання. 

Послання – жанр дидактичної ораторсько-повчальної прози, який 
порушує важливі питання християнської моралі. 

Пролог (синаксар) – вид житійного збірника календарного типу, за 
структурою близький до Четьї-Мінеї, але значно меншого об’єму. 
Призначався для читання під час богослужіння. 

Проложне житіє – коротке житіє, що входило до складу Пролога. 
Проповідь – жанр ораторсько-публіцистичної прози в давній 

літературі; твір урочистого або релігійно-повчального характеру. 
Протограф (від гр. – «перший» і «пишу») – первісний текст, на 

який спираються пізніші списки та варіанти цього тексту. 
Псалми (від гр. і лат. – «пісня») – пісні релігійного змісту, в яких 

уславлюється Бог як Творець Всесвіту. Зібрання 150 Псалмів («Псалтир») 
увійшло до Біблії. За мотивами «Псалтиря» лірники складали свої псалми 
(духовні вірші). 

Псалтир – збірник релігійних пісень та гімнів (псалмів). 
Пчоли – збірники висловлювань, запозичених зі Святого Письма, а 

також із творів духовних та світських письменників. Висловлювання 
розташовувалися у певному порядку, за розділами: про мудрість і 
правду, про дружбу, про житейські доброчинності тощо. 

 
Редакція (від лат. – «приведений до ладу») – типова варіація 

оригінального тексту. 
Риторика (від гр. – «ораторське мистецтво») – наука красномовства. 
 
Сапієнціальні книги (книги мудрості) – група книг Старого Заповіту, 

до якої входять Книга Йова, Псалтир, Книга притч Соломонових, 
Книга Еклезіаста та Пісня над піснями. 
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Свята Земля – місця, пов’язані з народженням, життям, стражданням, 
смертю і воскресінням Ісуса Христа. 

Секуляризація (від лат. – «мирський, світський») – проникнення 
світських сюжетів і образів у суто релігійну літературу, що веде до 
створення світської літератури. 

Силабічне віршування (від гр. – «склад») – система віршування, 
що характеризується рівною кількістю складів у рядках (11, 13), парним 
римуванням, наявністю цезури; характерна для української поезії XVI-
XVIII ст. 

Синаксар (місяцеслов) – збірник житій. 
Синопсис (від гр. – «огляд») – «той, що дає огляд цілого»; 

зведений виклад, без детальної аргументації. В українській літературі 
відомий «Синопсис, чи коротке зібрання од різних літописців про 
початки слов’яно-російського народу» – перше видання у друкарні 
Києво-Печерського монастиря у 1674 р. Автор – Пантелеймон Коха-
новський. 

Синкретичність (від гр. – «об’єднання») – поєднання різних за 
походженням і природою літературних ознак; розрізняють жанровий 
синкретизм та стильовий синкретизм. 

Синоптичні євангелія (від гр. – «огляд») – зведені євангелія 
Матвія, Марка та Луки. Їх особливості полягають у тому, що всі вони 
мають спільні джерела, є оповідними книгами про події з життя Ісуса 
Христа, передають його вчення у формі притч; матеріал розташований 
не у хронологічному, а в тематичному порядку, а Ісус Христос 
зображається євангелістами як Бог і одночасно Людина. 

Сказання – розповідь про дійсні події, викладені образно, у 
художньому стилі. 

Слово – жанр урочистого красномовства, який вимагав від автора 
великої професійної майстерності та літературної культури. В урочистих 
словах порушувалися значні суспільно-політичні та релегійні проблеми 
(«Слово о полку Ігоревім», «Слово про Закон і Благодать» Іларіона). 

Список – рукописна копія оригінального тексту. 
Старозаповітні апокрифи – не визнані офіційною церквою твори, 

написані на сюжети, запозичені зі Старого Заповіту. Найбільш 
відомими в Україні були Сказання про Соломона, Сказання про дерево 
хресне, Сказання про потоп та праведного Ноя. 

Стихіра – церковні пісні одного ритмічного ладу; зазвичай це спів 
на мотиви озвученого вірша із Псалтиря. 

 
Тетраєвангеліє (чотириєвангеліє) – збірник, який складався з 

чотирьох євангелій: Матвія, Марка, Луки та Іоанна, тексти яких були 
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розміщені послідовно один за одним, та призначався для повчального 
читання, хоча використовувався і в богослужебній практиці. 

Тлумачні євангелія – євангелія, які переказували й роз’яснювали 
канонічні євангельські тексти здебільшого мовою, близькою до 
народної. На основі Т. є. виникли учительні євангелія. 

Травестія (від італ. – «перевдягати») – різновид жартівливої 
бурлескної поезії, коли твір із серйозним чи героїчним змістом та 
відповідною формою перероблено на твір комічного характеру. 

Требник – богослужбова книга, що містить тексти більшості треб. 
Розрізняють Великий Т. – уміщував тексти більшості треб, та Малий 
Т. – тексти найчастіше здійснюваних треб. 

 
Устав – близький за формою до візантійського унціального, тобто 

одновимірного, тип письма ІХ-ХІ ст. 
Учительні євангелія – своєрідні збірники проповідей на євангельські 

теми. 
 
Фізіологи – збірники візантійського походження, у яких подавалися 

відомості про звірів, птахів, комах, риб, дерева, природні копалини 
тощо. Більшість відомостей, запозичених з Талмуду, Біблії та творів 
античної літератури, мають фантастичний характер. 

 
Ходіння (хоженіє) – твір, у якому паломник (мандрівник до Святих 

місць) розповідав про побачене і почуте в далеких краях. 
Хроніка (від гр. – «зв’язаний із часом») – візантійські літописи, у 

яких спочатку коротко викладалася Біблійна історія, потім – історія 
давніх держав і нарешті – історія Візантії. Найвідомішими є Хроніки 
Іоанна Малали, Георгія Амартола, Георгія Синкела, Іоанна Зонари та 
Костянтина Манасії. 

Хронограф (від гр. – «час» і «пишу») – жанр історичної прози у 
давній літературі, збірники розповідей зі всесвітньої історії, запозичені 
з різних джерел. 

 
Часослов – богослужбова книга, що містить тексти незмінних 

частин усіх богослужінь добового кола, крім Літургії. 
Четья-Мінея (від гр. – «читання за місяцями») – вид агіографічного 

збірника календарного типу, в якому житійний матеріал розташовувався у 
календарному порядку. Призначалася для індивідуального повчального 
читання на кожен день. Найповнішими і найпопулярнішими стали 
Четьї-Мінеї Дмитра Туптала (Ростовського), видані друком у 1689-
1705 рр. у Київській лаврській друкарні. 
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Шестодневи – твори візантійського походження, у яких трактувалося 
походження світу; в їх основі – Біблійні оповідання про шість днів 
творення світу. Подавали широкі коментарі природничо-наукового, 
філософського та богословського характеру. Найбільш відомі – «Бесіди 
на шестоднев» Василія Великого, «Шестоднев» Іоанна Екзарха Болгар-
ського. 

Шкільна драма – вид драматичної літератури; шкільні драми 
створювалися в Україні у ХVІІ-ХVІІІ ст. переважно викладачами 
поетики, а виконувалися учнями шкіл. 

Щоденник (журнал) – літературно-побутовий, мемуарно-автобіо-
графічний жанр, складений на основі явищ реального життя конкретної 
людини (щоденники подорожні, родинні, індивідуальні, історико-побутові, 
автобіографії). 
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