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КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. 

СТАРОДАВНЯ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

Варіант 1 

Рівень І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді 

1. Що таке «археологічна культура»? 

А сукупність успадкованих сучасниками від попередніх поколінь культурних 

цінностей – пам’яток архітектури, мистецтва та історії    

Б шар ґрунту, у якому під час археологічних розкопок виявлено сліди 

життєдіяльності людини – знаряддя праці, посуд тощо    

В група споріднених археологічних пам’яток, поширених на певній території в межах 

певного історичного часу     

Г система археологічної періодизації культурно-історичного розвитку, що 

складається з 3 віків – кам’яного, бронзового та залізного 

2. Вкажіть місцеперебування найдавнішої пам’ятки про перебування первісних людей на 

сучасних українських теренах. 

А с. Мізин на Чернігівщині   

Б Кам’яна Могила поблизу с. Терпіння Запорізької обл.   

В м. Амвросіївка на Донбасі   Г с. Королеве на Закарпатті 

3. Середньостогівська культура є археологічною культурою такої доби стародавньої 

історії. 

А пізнього палеоліту  Б мезоліту  В неоліту Г енеоліту 

4. Пектораль з кургану Товста Могила на Дніпропетровщині є пам’яткою про перебування 

на сучасних українських теренах таких племен. 

А кіммерійці   Б скіфи  В сармати Г готи 

5. Столицею Боспорського царства стало таке місто. 

А Херсонес Таврійський Б Ольвія В Пантікапей  Г Борисфеніда 

6. Позначте назву слов’янського племені, на території якого виник Київ. 

А волиняни  Б сіверяни  В поляни  Г деревляни 

7. Частина племені слов’ян часів раннього Середньовіччя, що гуртувалася навколо князя 

та основним заняттям якої була служба у війську, звалася. 

А дружина  Б челядь  В віче  Г смерди 

8. Найпершим з Київських князів, що став християнином, був. 

А Аскольд  Б княгиня Ольга В Святослав Г Володимир Великий 

9. Похід князя Ігоря на Візантію стався. 

А 882 р.   Б 911 р.  В 912 р. Г 941 р. 

10. У битві з яким племенем загинув князь Святослав Ігорович, повертаючись з походу 

проти Візантії? 

А печеніги  Б половці  В хозари  Г булгари 

11. Перші руські монети почав карбувати такий правитель Київської Русі. 

А Олег   Б Ігор  В Володимир І Великий Г Ярослав Мудрий 

12. Яка пам’ятка давньоруської літератури містить такі настанови:  

«Паче всього – убогих не забувайте, годуйте і подавайте сироті… не давайте сильним 

погубити людину… гордості не майте в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих – 

як брата. Лжі бережися… А се вам основа всього: страх Божий майте вище над усе…»? 

А «Слово о полку Ігоревім»  Б «Руська правда» Ярослава Мудрого  

В «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона   

Г «Повчання дітям» Володимира Мономаха 

13. З другої половини ХІ ст. найбільшою загрозою для Київської Русі стали такі кочові 

племена. 

А волзькі  нну ам Б монголо-татари  В половці  Г печеніги 

14. Сходження Володимира ІІ Мономаха на великокнязівський престол у Києві. 

А стало реалізацією вотчинного права Всеволодовичів на Київ   



Б було умовою здійснення військового походу проти половців   

В спричинило нову міжусобну війну між князями   

Г відбулося за запрошення міського віча під час повстання киян 

15. Сутністю роздробленості Київської Русі була. 

А зміцнення самостійності удільних князівств у внутрішній та певною мірою у 

зовнішній політиці   

Б посилення політичної ролі Київського князівства   

В абсолютний розпад політичної єдності руських земель   

Г розпад єдності Православної Церкви в Київській Русі 

16. До здобутків князя Ярослава Осмомисла в Галичині у ХІІ ст. відноситься. 

А об’єднання Галицької та Волинської земель під владою одного правителя 

Б розширення кордонів Галицького князівства до гирла р. Дністра   

В об’єднання розрізнених уділів Галичини та перенесення резиденції до м. Галич 

Г подолання надмірного впливу бояр на політику князя 

17. Першим з правителів Галицько-Волинської держави королівську корону отримав. 

А Роман Мстиславич  Б Данило Галицький  В Лев І Данилович 

Г Юрій І Львович 

18. Київ був взятий монголо-татарами. 

А 1223 р.  Б 1239 р.  В 1240 р.  Г 1245 р. 

19. Місто Львів було засноване за правління такого князя. 

А Роман Мстиславич  Б Данило Галицький  В Лев І Данилович 

Г Юрій І Львович 

Рівень ІІ. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) 

20. Встановіть відповідність між назвою давньогрецьких міст Північного Причорномор’я 

та їх місцерозташуванням на території сучасної України. 

1 Херсонес 

Таврійський 

А територія сучасного Білгород-Дністровського 

2 Ольвія Б територія сучасної Євпаторії, вздовж Каламитської затоки 

Чорного моря 

3 Кекінітида В на Керченському півострові 

4 Пантікапей Г на правому березі Буго-Дністровського лиману (біля с. 

Парутине Миколаївської обл.) 

 Д в околицях сучасного Севастополя 

21. Встановіть відповідність між іменами київських князів і датами їх правління. 

1 Олег Віщий А 980-1015 рр. 

2 Ігор Старий Б 912-945 рр. 

3 Володимир І Великий В 964-972 рр. 

4 Ярослав Мудрий Г 882-912 рр. 

 Д 1019-1054 рр. 

22. Встановіть відповідність між роками та подіями історії Київської Русі. 

1 911 р. А Утвердження Ярослава Мудрого як єдиновладного правителя Київської Русі 

2 957 р. Б Битва руських князів з половцями на р. Альта 

3 1068 р. В Хрещення княгині Ольги 

4 1097 р. Г Любецький з’їзд князів 

 Д Похід князя Олега до Візантії 

23. Встановіть відповідність між іменами правителів Галицько-Волинської держави та 

датами їх правління. 

1 Роман Мстиславич А 1199-1205 рр. 

2 Данило Галицький Б 1264-1301 рр. 

3 Лев Данилович В 1301-1308 рр. 

4 Юрій Львович Г 1308-1323 рр. 

 Д 1238-1264 рр. 



24. Встановіть відповідність між роками та подіями історія Галицько-Волинської держави: 

1 1199 р. А Заснування міста Львова 

2 1253 р. Б Заснування Галицької православної митрополії 

3 1303 р. В Об’єднання Галицького і Волинського князівств під владою одного 

правителя 

4 1340 р. Г Фактичне завершення існування Галицько-Волинської держави як єдиного 

політичного цілого 

 Д Коронація Данила Галицького в м. Дорогичин 

Рівень ІІІ. Завдання на встановлення правильної послідовності 

25. Встановіть хронологічну послідовність зміни періодів стародавньої історії. 

А неоліт Б палеоліт В енеоліт Г мезоліт 

26. Встановіть хронологічну послідовність приходу кочових племен на територію України 

в давній період історії: 

А кіммерійці Б сармати В готи  Г скіфи 

27. Встановіть хронологічну послідовність подій історії Київської Русі. 

А похід Ярослава Мудрого у Червенські землі 

Б похід сина Ярослава Володимира на Візантію 

В перетворення Ярослава Мудрого на єдиновладного володаря Київської Русі 

Г поставлення київським митрополитом першого русича Ілларіона 

28. Встановіть хронологічну послідовність подій історії Галицько-Волинської держави. 

А перемога Данила Галицького під Ярославом 

Б приєднання частини Закарпаття до Галицько-Волинської держави 

В загибель князя Романа Мстиславича Г заснування міста Львова 

Рівень ІV. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із числа запропонованих 

варіантів відповідей 

29. Які з даних тверджень характеризують суспільство давньогрецьких міст-колоній на 

території України? 

1 були рабовласницькими суспільствами 

2 були кочовими суспільствами 

3 найвищу владу здійснювали народні збори 

4 вивозили металеві вироби, прикраси, посуд 

5 були християнськими суспільствами 

6 карбували власну монету 

7 мали племінний устрій 

30. Які з даних тверджень стосуються опису побуту давніх слов’ян? 

1 поселення розташовувалися групами на близькій відстані одне від одного на 

південних схилах річок 

2 померлих одноплеменців здебільшого спалювали 

3 кожне поселення мало укріплену частину та сільськогосподарську округу – хору 

4 купували в інших народів мед, віск, зерно, металеві вироби 

5 житлом слугували напівземлянки або землянки з плетеними чи складеними зі 

зрубаних стовбурів стінами і вогнищем, згодом – з кам’яною піччю 

6 керамічні вироби ліпили за допомогою гончарного кола 

7 були рабовласницькими суспільствами 

31. Які події припадають на часи князювання Володимира І Великого? 

1 перемога над Хозарським каганатом 

2 Хрещення Русі 

3 поразка від половців на р. Альта 

4 ліквідація племінного поділу держави – зміцнення влади київського князя 

5 заснування м. Києва 

6 видання «Ізборників» 

7 заснування Десятинної церкви  



КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2. УКРАЇНА НАПРИКІНЦІ XVII – У ХІХ 

СТОЛІТТЯХ 

Варіант ІІ 

Рівень І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді 

1. Івана Самойловича було усунуто від гетьманства в результаті такої події. 

А Чигиринських походів  Б Першого Кримського походу  

В Другого Кримського походу    

Г підпорядкування православної Київської митрополії Московському патріархату 

2. Територія Запорожжя поділялася на такі адміністративно-територіальні одиниці. 

А губернії  Б полки  В паланки  Г воєводства 

3. Соціальний та визвольний рух на Правобережжі XVIII ст., з діяльністю якого було 

пов’язане повстання «Коліївщина», мав назву. 

А гайдамаки  Б опришки  В дейнеки   Г сердюки 

4. Який з наведених нижче полків належав до Слобідської України?  

  А Чернігівський Б Фастівський В Сумський  Г Миргородський 

5. Реформування судочинства, відбудова Батурина, прагнення перетворити гетьманство на 

спадкоємне були пов’язані з діяльністю такого гетьмана. 

А Івана Скоропадського  Б Павла Полуботка В Данила Апостола 

Г Кирила Розумовського 

6. Друга Малоросійська колегія під проводом П. Рум’янцева була сформована з метою. 

А керівництва розміщенням російських військ на Лівобережжі 

Б розгляду скарг проти гетьмана та козацької старшини 

В тимчасового управління Лівобережжям до обрання гетьмана 

Г цілковитої ліквідації елементів козацько-гетьманської автономії на Лівобережжі 

7. Скульптури «Св. Юрій Змієборець», «Святі Лев та Афанасій» створені. 

А Іваном Щирським  Б Іваном Величковським В Іовом Кондзелевичем 

Г Йоганном Пінзелем 

8. Російський та український історик та археограф, автор праці «Історія Малої Росії». 

А Георгій (Кониський) Б Дмитро Бантиш-Каменський 

В Михайло Максимович Г Микола Цертелєв 

9. Промисловий переворот (промислова революція) – це. 

А масове впровадження мануфактурного виробництва, що спричинило переїзд 

великої кількості мешканців з села до міста 

Б запровадження мануфактурного виробництва на селі 

В перехід від мануфактури та ручної праці до фабрично-машинного виробництва 

Г аграрна реформа, що обмежувала владу поміщиків на Правобережжі 

10. На початку ХІХ ст. Галичина входила до складу такої держави. 

А Австрійської Імперії Б Російської Імперії  В Османської Імперії 

Г Прусського королівства 

11. У першій половині ХІХ ст. становище українських земель в складі Австрійської 

Імперії характеризувалося. 

1 накладанням обмежень на служіння греко-католицького духовенства 

2 переважанням сільського господарства в економіці 

3 посиленням впливу москвофільства серед освіченої частини українців 

4 початком процесу пробудження національної свідомості галицьких українців  

5 русифікацією у містах 

6 появою масових організованих протестних селянських виступів 

А 1, 3, 5 Б 2, 3, 6 В 3, 4, 5 Г 2, 4, 6 

12. Кріпацтво у Російській імперії було ліквідоване. 

А 1803 р. Б 1812 р. В 1848 р. Г 1861 р. 

13. Перша громадсько-політична організація, що діяла як представник інтересів 

українського населення в Австрійській імперії у часи революційних подій 1848-1849 рр. 



А Головна Руська рада Б Зоря Галицька В Руська Трійця 

Г Галицько-Руська матиця 

14. Внаслідок Кримської війни (1853-1856 рр.) Російська імперія втратила. 

А Східну Київщину Б Буковину В Західне Поділля Г Південну Бессарабію 

15. Емський указ Олександра ІІ містив таке положення. 

А забороняв друкувати українською мовою лише релігійну та навчальну літературу 

Б надавав згоду на постановки театральних вистав українською мовою 

В забороняв в Росії друк книг українською мовою та ввіз українських видань з-за 

кордону 

Г забороняв видавати наукову літературу польською мовою 

16. Газета «Киевский телеграф» у 1874–1876 рр. поширювала погляди. 

А Київської громади Б народницького гуртка «Київська комуна» 

В Революційної Української партії Г урядових кіл Російської імперії 

17. Український публіцист, історик, філософ, чільний діяч громадівського руху, 

організатор українського емігрантського руху у Швейцарії. 

А Микола Костомаров Б Михайло Драгоманов 

В Павло Чубинський Г Михайло Павлик 

18. Підприємство, капітал якого утворюється внаслідок внесків пайовиків, а прибутки 

розподіляються відповідно до розміру цих внесків, називається. 

А акціонерне товариство Б акція В артіль Г синдикат 

19. Перша українська політична партія на Наддніпрянській Україні мала назву. 

А Українська Національна партія Б Українська Національно-демократична партія 

В Революційна Українська партія Г Українська Соціал-демократична партія 
Рівень ІІ. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) 

20. Встановіть відповідність між іменем українського державного діяча та документом, 

пов’язаним з його діяльністю. 

1. Іван Самойлович А «Коломацькі статті» 

2. Іван Мазепа Б «Рішительні пункти» 

3. Кирило Розумовський В «Конотопські статті» 

4. Іван Скоропадський Г «Решетилівські статті» 

 Д «Глухівська петиція» 

21. Встановіть відповідність між іменем автора та назвою твору. 

1. Тарас Шевченко А «Тарас Бульба» 

2. Дмитро Бантиш-Каменський Б «Богдан Хмельницький» 

3. Микола Гоголь В «Історія Малої Росії» 

4. Іван Франко Г «Мойсей» 

 Д «Кобзар» 

22. Встановіть відповідність між іменами історичних постатей і організаціями, в 

діяльності яких вони брали участь. 

1. Павло Пестель А Кирило-Мефодіївське братство 

2. Григорій Яхимович Б Київська громада 

3. Микола Костомаров В Головна Руська рада 

4. Володимир Антонович Г «Руська трійця» 

 Д Південне товариство декабристів 

23. Встановіть відповідність між роками та подіями, що на них припадали. 

1. 1825 р. А «Київська козаччина» 

2. 1848–1849 рр. Б «Весна народів» 

3. 1855 р. В Декабристське повстання 

4. 1863–1864 рр. Г Емський указ 

 Д друге польське повстання 

24. Встановіть відповідність між назвою організації і документом, що мав відношення до 

її діяльності. 



1. Південне товариство декабристів А «Символ віри для молодих українців»  

2. Північне товариство декабристів Б «Руська правда»  

3. Кирило-Мефодіївське товариство В «Книга буття українського народу» 

4. «Братство тарасівців» Г «Конституція»  

 Д «Русалка Дністрова» 

Рівень ІІІ. Завдання на встановлення правильної послідовності 

25. Встановіть хронологічну послідовність правління гетьманів. 

А Данило Апостол Б Іван Мазепа В Кирило Розумовський  

Г Іван Скоропадський 

26. Встановіть хронологічну послідовність битв та політичних подій історії України кінця 

XVII – XVIIІ  нн. 

А Другий Кримський похід козацько-московського війська 

Б Перший поділ Речі Посполитої В ліквідація Нової (Підпільненської) січі 

Г Полтавська битва 

27. Встановіть хронологічну послідовність подій ХІХ ст. 

А реформи імператора Олександра ІІ Б Кримська війна 

В Декабристське повстання Г «Весна народів» 

28. Встановіть хронологічну послідовність змін в системі освіти в Україні XVIII – XIX ст. 

А відкриття Харківського колегіуму 

Б перетворення Києво-Могилянської колегії на вищий навчальний заклад 

В відкриття Харківського університету Г відкриття Київського університету 

Рівень ІV. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із числа запропонованих 

варіантів відповідей 

29. Які з наведених нижче подій історії України мали місце у першій половині XVIII ст? 

1 «Коліївщина» 

2 руйнування Старої (Чортомлицької) cічі 

3 прихід до влади гетьмана Данила Апостола 

4 перший кримський похід козацько-московського війська 

5 зречення влади гетьманом Кирилом Розумовським 

6 створення Першої Малоросійської колегії 

7 заснування Слобідсько-Української губернії 

30. Які з наведених нижче подій відбувалися в Наддніпрянських українських землях у 

першій половині ХІХ ст?  

1 діяльність Кирило-Мефодіївського товариства  

2 скасування кріпацтва 

3 утворення Головної Руської ради  

4 заснування першої української політичної партії 

5 повстання Чернігівського полку  

6 початок громадівського руху 

7 початок промислового перевороту (промислової революції) 

31. Які з наведених нижче подій відбувалися в Західноукраїнських землях у другій 

половині ХІХ ст? 

1 повстання селян на Буковині під проводом Л. Кобилиці 

2 поява першої української політичної партії 

3 видання збірки «Русалка Дністрова»  

4 заснування Наукового товариства  нн. Т. Шевченка 

5 початок еміграції українського населення до Північної Америки 

6 «Весна народів» 

7 приєднання Буковини до Австрійської імперії 

 

 

 



КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3. УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ ХХ СТ., У 

ЧАСИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 

(1900–1921 РР.) 

Варіант І 

Рівень І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді 

1. Київський інженер-авіаконструктор, що спроектував напередодні Першої світової війни 

найбільший тогочасний бойовий літак – «Ілля Муромець». 

А І. Сікорський Б А. Кримський В Д. Граве Г Л. Мацієвич 

2. Актор, драматург, корифей українського театру, автор п’єси «Сто тисяч». 

А М. Кропивницький Б П. Саксаганський  В М. Садовський 

Г І. Карпенко-Карий 

3. Художник-баталіст, автор альбому, присвяченого російсько-японській війні 1904–1905 

рр., та розписів будівлі Полтавського земства. 

А М. Самокиш Б К. Костанді  В О. Сластіон Г А. Куїнджі  
4. Які з цих подій та процесів відбувалися на Західноукраїнських землях у 1900–1914 рр.? 

1 Проголошення політики «Нової ери» – компромісу між українськими народовцями та 

польським керівництвом Галичини 

2 Активізація боротьби українців за загальне, рівне, пряме виборче право на 

парламентських виборах 

3 Утворення першої української політичної партії на Західноукраїнських теренах 

4 Активізація боротьби за поділ Галичини на Західну та Східну 

5 Початок релігійної та громадської діяльності греко-католицького митрополита Андрея 

Шептицького на Львівській кафедрі 

6 Заснування у Львові українського університету 

А 3,4,6 Б 2,4,5  В 1,3,5  Г 1,2,4 

5. Сутністю Столипінської аграрної реформи 1906–1910 рр. було. 

А перетворення землі на об’єкт купівлі та продажу, розпуск селянської общини 

Б повернення до закріпачення селянства 

В перетворення землі виключно на державну власність  

Г cкасування поміщицького землеволодіння 

6. Створення Товариства українських поступовців 1908 р. стало наслідком. 

А піднесення процесу розвитку українських політичних партій внаслідок 

революційних подій 1905–1907 рр. 

Б прагнення об’єднати зусилля українських політиків задля підтримки української 

парламентської громади в Державній Думі 

В посилення реакції царського уряду по придушенні Російської революції 1905-

1907 рр.  Г розколу Революційної української партії 

7. Легіон Українських січових стрільців протягом Першої світової війни входив до складу 

такої армії. 

А Російської  Б Німецької  В Австро-Угорської  Г Румунської 

8. Назвіть українські території, на яких точилися активні бойові дії за Першої світової 

війни. 

А Закарпаття, Катеринославщина, Київщина, Поділля 

Б Поділля, Буковина, Галичина, Волинь 

В Слобожанщина, Закарпаття, Крим, Галичина 

Г Галичина, Слобожанщина, Волинь, Поділля 

9. Поштовхом до Української революції 1917 р. стала така подія. 

А Лютнева революція в Петрограді та падіння монархії в Росії 

Б поразка Німеччини та Австро-Угорщини у Першій світовій війні 

В підписання сепаратного миру між Росією та Центральними державами 

Г окупація Росією Західноукраїнських земель 

10. Українська Центральна Рада  виконувала функцію. 



А тимчасового уряду української автономії 

Б тимчасового українського революційного парламенту 

В тимчасового органу судової влади 

Г вищого координаційного органу українських політичних партій 

11. Рішення про поповнення Центральної Ради представниками російських партій та 

національних меншин, про відкладання питання розбудови автономії України до 

скликання Всеросійських Установчих зборів містив такий документ. 

А І Універсал Центральної Ради Б ІІ Універсал Центральної Ради 

В ІІІ Універсал Центральної Ради Г IV Універсал Центральної Ради 

12. Основну ідею IV Універсалу Центральної Ради характеризує таке гасло. 

А «Хай живе незалежна Україна»  Б «Вільна Україна в складі вільної Росії» 

В «Україна – комуністична та незалежна» 

Г «Всеросійські установчі збори – законний шлях до здобуття автономії України» 

13. Які з нижчезазначених подій відбулися на Наддніпрянській Україні в липні – 

листопаді 1917 р.? 

1 утворення Генерального Секретаріату 

2 проведення З’їзду народів Росії у Києві 

3 проголошення ІІ Універсалу Центральної Ради 

4 формування першого більшовицького уряду України – Народного Секретаріату 

5 проголошення ІІІ Універсалу Центральної Ради 

6 проголошення незалежності Української Народної Республіки 

А 2,3,5 Б 1,4,6  В 2,4,5  Г 1,3,6 

14. Бій під Крутами 29(16).1.1918 р. відбувся між 

А білогвардійцями та більшовиками 

Б українською Галицькою Армією та польськими частинами 

В прихильниками Директорії та Гетьманату 

Г прихильниками УНР та більшовиками 

15. На своєму останньому засіданні Українська Центральна Рада прийняла такий 

документ. 

А Конституцію Української Народної Республіки 

Б IV Універсал В Закон про громадянство Української Народної Республіки 

Г Закон про державну символіку Української Народної Республіки 

16. У часи правління П.Скоропадського українське державне утворення мало назву. 

А Українська Народна Республіка  Б Українська Держава 

В Українська Соціалістична Радянська Республіка Г Українська Автономна 

Область 

17. Основною проблемою зовнішньої політики гетьмана П.Скоропадського було. 

А розрив дипломатичних стосунків з Центральними державами 

Б конфлікт з новими небільшовицькими державами та рухами, що утворилися 

внаслідок розпаду Російської імперії 

В конфліктні відносини України з Румунією 

Г невизнання з боку провідних країн Антанти 

18. Першим очільником Директорії був. 

А В. Винниченко Б С. Петлюра  В Є. Петрушевич Г В. Чехівський 

19. Вирішальний бій між військами Директорії та гетьмана П. Скоропадського відбувся  

під. 

А Фастовом  Б Васильковом В Мотовилівкою Г Білою Церквою 

20. Глава Української Національної Ради на Західноукраїнських землях, глава держави у 

Західноукраїнській Народній Республіці. 

А М. Омелянович-Павленко Б Є. Петрушевич В Д. Вітовський 

Г О. Греков 

Рівень ІІ. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) 



21. Встановіть відповідність між іменем українського діяча науки та культури ХІХ-ХХ 

 нн. та сферою його діяльності. 

1. Микола Лисенко А Український письменник, представник напрямку соціального 

психологізму, автор творів «Микола Джеря» та «Кайдашева сім’я» 

2. Іван Нечуй-

Левицький 

Б Український історик, Голова НТШ, автор праці «Історія Руси-

України» 

3. Михайло 

Грушевський 

В Український філолог, укладач 4-томного словника української 

мови 

4. Іван Пулюй Г Український композитор, громадський діяч, автор опер «Наталка-

Полтавка» та «Тарас Бульба» 

 Д Український фізик, автор винаходу, для виявлення «Х-променів», 

перекладач Біблії на українську мову 

22. Встановіть відповідність між українськими політичними силами, громадськими 

організаціями та їхніми намірами, характером діяльності у часи Першої світової війни. 

1. Товариство 

українських поступовців 

А виступали за приєднання Західноукраїнських земель до 

Російської імперії та переслідування прихильників політичного 

самовизначення України 

Б надавали підтримку пораненим бійцям та біженцям 

В беззастережна підтримка Австро-Угорщини із сподіванням на 

створення в межах цієї держави українського автономного краю 

Г виступали на підтримку Німеччини та Австро-Угорщини з метою 

здобуття автономії для Західноукраїнських земель в складі Австро-

Угорщини та самостійної української держави – на 

Наддніпрянщині 

Д виступали в цілому з позицій нейтралітету щодо сторін 

конфлікту, переважали демократичні, автономістські погляди 

2. Головна Українська 

Рада 

3. Карпато-

Руський визвольний 

комітет 

4. Комітет Південно-

Західного фронту 

Всеросійського союзу 

міст 

23. Встановіть відповідність між назвами документів та наслідками їх оприлюднення. 

1. Маніфест Російського 

імператора Миколи ІІ від 

17.10.1905 р. 

А поширення влади Центральної Ради на 9 

українських губерній (без Криму), проголошення 

права національних меншин на національно-

персональну автономію 

2. ІІІ Універсал Української 

Центральної Ради 

Б ліквідація Української Народної Республіки, 

парламентаризму, зосередження в Україні всієї 

повноти державної влади в руках 1 особи 

3. IV Універсал Української 

Центральної Ради 

В фактична втрата сили Емським указом 1876 р., 

поява перших україномовних газет та «Просвіти» на 

Наддніпрянській Україні 

4. «Грамота до українського 

народу» гетьмана 

П.Скоропадського від 30.04.1918 

р. 

Г підписання Берестейського мирного договору та 

вступ німецьких і австрійських військ на територію 

УНР 

 Д падіння Гетьманату та прихід до влади Директорії  

24. Встановіть відповідність між назвою періоду часів Української революції та 

визвольних змагань 1917 – 1921 рр. та подіями, що відбулися у цей період. 

1. Правління Української 

Центральної Ради 

А утворення «червоного козацтва» та Донецько-

Криворізької, Одеської, Таврійської республік на частині 

території України 

2. Гетьманат 

П.Скоропадського 

Б створення Української Галицької Армії, проголошення 

злуки з Наддніпрянською Україною 

3. Західноукраїнська 

Народна Республіка 

В об’єднання збройних сил та ключових відомств України 

та Росії, утворення Української Соціалістичної Радянської 

Республіки 



4. Правління Народного 

Секретаріату УНР 

Г формування першого українського уряду в ХХ ст., 

проголошення Української Народної Республіки та її 

незалежності 

 Д створення Української Академії Наук, визнання України з 

боку нейтральних держав Європи часів Першої Світової 

війни 

Рівень ІІІ. Завдання на встановлення правильної послідовності 

25. Встановіть хронологічну послідовність подій на Наддніпрянській Україні на початку 

ХХ ст. 

А вихід першої україномовної газети на Наддніпрянщині 

Б поява першої української політичної партії  

В відкриття пам’ятника І. Котляревському в Полтаві 

Г утворення української парламентської громади в Державній Думі Росії 

26. Розташуйте події в хронологічній послідовності. 

А бій УСС на Ужоцькому перевалі в Карпатах 

Б призначення командиром УСС М. Галущинського 

В участь УСС у битві в районі гори Лисоня 

Г участь УСС у битві на схилах гори Маківка 

27. Вкажіть історичну послідовність подій часів Української революції у 1917 р. 

А проведення Українського Національного Конгресу 

Б утворення Української Центральної Ради 

В проголошення І Універсалу Центральної Ради 

Г утворення Генерального Секретаріату 

28. Встановіть хронологічну послідовність політичних подій в Україні у 1917–1918 рр. 

А перше захоплення м. Києва більшовиками 

Б проголошення Грамоти про федерацію України з небільшовицькою Росією 

В проголошення Української держави Г проголошення незалежності УНР 

29. Встановіть хронологічну послідовність подій визвольних змагань українського народу 

1918–1921 рр. 

А утворення Західноукраїнської Народної Республіки 

Б встановлення гетьманату П.Скоропадського 

В утворення Директорії УНР Г Акт Злуки УНР та ЗУНР 

Рівень ІV. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із числа запропонованих 

варіантів відповідей 

30. Які з зазначених нижче українських вчених представляли точний та природничий 

напрями науки. 

1 С. Реформатський 

2 Б. Грінченко 

3 Д. Багалій 

4 Д. Заболотний 

5 А. Кримський 

6 В. Антонович 

7 Д. Граве 

31. Які з цих заходів було впроваджено Українською Центральною Радою? 

1 проголошення Донецько-Криворізької та Одеської республік 

2 заснування Українського університету в м. Кам’янець-Подільський 

3 проголошення національно-персональної автономії для росіян, євреїв та поляків, 

що проживали в Україні 

4 утворення Української академії наук 

5 прийняття закону про громадянство Української Народної Республіки 

6 створення Державного банку та Генерального штабу української армії 

7 впровадження української національної валюти – гривні  



32. Які заходи та події характеризували правління Директорії наприкінці 1918 – у 1919 

рр.? 

1 створення Донецько-Криворізької, Одеської, Таврійської республік 

2 відновлення приватної власності на великі землеволодіння та на великі виробничі 

потужності 

3 послаблення військової дисципліни, «отаманщина», єврейські погроми  

4 об’єднання Західноукраїнських та Наддніпрянських земель в єдиній державі  

5 проголошення Української Соціалістичної Радянської Республіки 

6 скликання Трудового Конгресу  

7 визнання Української Народної Республіки провідними державами Антанти 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №4. УКРАЇНА ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ 

ВІЙНИ 

Варіант ІІ 

Рівень І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді 

1. Археологічна культура доби енеоліту, розповсюджена на теренах сучасної України. 

А Пшеворська культура Б Зарубинецька культура 

В Черняхівська культура Г Трипільська культура 

2. Наслідком Любецького з’їзду князів 1097 р. було. 

А розподіл Київської Русі на декілька незалежних держав 

Б впровадження вотчинного принципу успадкування уділів, зміцнення великого 

феодального землеволодіння 

В припинення князівських міжусобиць в Київській державі 

Г оголошення спільного походу впливових князів проти Візантії 

3. Вперше слово «Україна» було вжито у літописі. 

А у ІХ ст.  Б у Х ст. В у ХІ ст.  Г у ХІІ ст. 

4. Польське королівство та Велике князівство Литовське об’єдналися у єдину державу 

внаслідок такої угоди. 

А Кревська унія Б Городельська унія   

В Люблінська унія Г Берестейська унія 

5. Похід 1656-1657 рр. козаків та трансильванського князя був спрямований проти. 

А Османської імперії та Кримського ханства Б Швеції 

В Речі Посполитої Г Московії 

6. За умовами «Вічного миру» 1686 р. 

А Лівобережжя, Київ, Запорожжя визнавалися за Московією, Північна Київщина, 

Галичина, Волинь – за Річчю Посполитою 

Б Лівобережжя визнавалося за Московією, Правобережжя – за Річчю Посполитою, 

Запорожжя – спільною сферою впливу обох держав 

В кордон між Османською імперією та Московією мав проходити по Дніпру, за 

османами визнавалися Південна Київщина, Брацлавщина, Поділля, за Московією – 

Лівобережжя та Київ 

Г Поділля визнавалося частиною Османської імперії, Південна Київщина та 

Брацлавщина – підвладними гетьману П. Дорошенку під протекторатом осман 

7. Який із зазначених нижче документів був пов’язаний з діяльністю гетьмана І. Мазепи? 

А Слободищенський трактат Б українсько-шведський договір 

В «Решетилівські статті» Г «Рішительні пункти» 

8. Остаточна ліквідація гетьманства на Лівобережжі відбулася. 

А у 1708 р. Б у 1734 р. В у 1764 р. Г у 1775 р. 

9. Видання альманаху «Русалка Дністрова» пов’язане з діяльністю. 

А Новгород-Сіверського автономістського гуртка 

Б Кирило-Мефодіївського товариства В «Руської трійці» 

Г Південного товариства декабристів 



10. Український публіцист, історик, філософ, провідний діяч Київської громади, видавав у  

Швейцарії журнал «Громада». 

А Микола Костомаров Б Михайло Драгоманов 

В Павло Чубинський Г Володимир Антонович 

11. Сутністю Столипінської аграрної реформи 1906-1910 рр. було. 

А перетворення землі на об’єкт купівлі та продажу, розпуск селянської общини 

Б повернення до закріпачення селянства 

В перетворення землі виключно на державну власність  

Г ліквідація поміщицького землеволодіння 

12. У листопаді 1916 р. австрійський імператор Франц-Йосиф проголосив Галичину. 

А поділеною на Західну (польську) та Східну (українську) частини 

Б єдиним автономним краєм у складі Австро-Угорщини 

В автономним краєм Королівства Польського 

Г незалежною державою під протекторатом Німеччини та Австро-Угорщини 

13. На своєму останньому засіданні Українська Центральна Рада прийняла такий 

документ. 

А Конституцію Української Народної Республіки 

Б IV Універсал В Закон про громадянство Української Народної Республіки 

Г Закон про державну символіку Української Народної Республіки 

14. Проголошення Акту Злуки 22.01.1919 р., укладання українсько-польської угоди були 

заходами. 

А Української Центральної Ради 

Б уряду Української Держави часів гетьманату Павла Скоропадського 

В Директорії Української Народної Республіки 

Г Раднаркому Української Соціалістичної Радянської Республіки 

15. Однією з головних причин переходу більшовицького уряду до нової економічної 

політики у 1920-х рр. було. 
А активізація комуністичного руху у світі 

Б масові антибільшовицькі виступи та повстання у селах, містах, армії та на флоті  

В підготовка до більшовицьких революцій у Німеччині та країнах Центральної та 

Східної Європи  

Г соціально-економічна та політична стабільність у країні 

16. Що характеризувало політику комуністичного уряду щодо сільського господарства у 

1930-х рр.? 

А поміркована колективізація, що носила добровільний характер 

Б збереження одноосібних та кооперативних господарств 

В впровадження масової паспортизації на селі 

Г організація Голодомору, насильницьке створення колективних  нну амма    

господарств 

17. Чим характеризувалася політика радянського керівництва щодо Західноукраїнських 

земель у часи повоєнної відбудови (1945 – початок 1950-х рр.)? 

А збереження дрібного приватного селянського землеволодіння 

Б ліквідація Української греко-католицької церкви, репресії проти її провідників 

В збереження суто аграрного характеру розвитку економіки 

Г підтримка націонал-комуністичного руху на противагу українському 

національно-визвольному руху 

18. Коли було видано Указ про передачу Криму до складу УРСР? 

А у червні 1953 р. Б лютому 1954 р. В листопаді 1955 р. Г лютому 1956 р. 

19. Конституція УРСР 1978 р. 

А заперечувала право виходу УРСР зі складу СРСР 

Б визнала українську мову єдиною державною мовою в УРСР 

В скасувала атеїстичний характер комуністичного режиму в республіці 



Г офіційно проголошувала «провідну та керівну роль» комуністичної партії в 

республіці 

20. Парламентська група «Народна Рада» у складі Верховної Ради України, обраної в 

1990 р., представляла інтереси. 

А комуністичного керівництва країни 

Б радикальних націоналістичних сил 

В національно-демократичної опозиції 

Г противників політичного курсу, спрямованого на лібералізацію суспільства 

Рівень ІІ. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) 

21. Встановіть відповідність між поняттям та визначенням, що його розкриває. 

1 магістрат  А суд у цивільних справах 

2 цех Б міське об’єднання ремісників одного напрямку виробництва 

3 воєвода В орган міського самоврядування у середньовічній Європі 

4 каштелян Г керівник шляхетського ополчення на певній території 

 Д управитель замкової округи, якому підпорядковувалася місцева шляхта 

22. Встановіть відповідність між іменем українського діяча науки та культури ХІХ-ХХ 

 нн. та сферою його діяльності. 

1. Микола Лисенко А український письменник, представник напрямку соціального 

психологізму, автор творів «Микола Джеря» та «Кайдашева сім’я» 

2. Іван Нечуй-

Левицький 

Б український історик, Голова НТШ, автор праці «Історія України-

Руси» 

3. Михайло 

Грушевський 

В український філолог, укладач 4-томного словника української 

мови 

4. Іван Пулюй Г український композитор, громадський діяч, автор опер «Наталка-

Полтавка» та «Тарас Бульба» 

 Д український фізик, автор винаходу, для виявлення «Х-променів», 

перекладач Біблії на українську мову 

23. Встановіть відповідність між регіоном України та його становищем за нацистської 

окупації у часи Другої світової війни. 

1. Волинь, Київщина, 

Дніпропетровщина 

А перебували під безпосереднім управлінням німецького 

військового командування 

2. Донбас, Харківщина, 

Чернігівщина 

Б «Дістрікт Трансністрія» – румунська зона окупації 

3. Галичина, Холмщина В входили до складу польського «Генерал-губернаторства» 

4. Закарпаття Г входили до складу «Рейхскомісаріату Україна» 

 Д Угорська окупація 

24. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями. 

1 гласність 

2 суверенітет 

3 лібералізація 

4 корупція 

А розширення громадянських прав та свобод особи, збільшення 

свободи у певній сфері суспільного життя чи в суспільстві в цілому 

Б можливість отримання правдивої інформації та вільного публічного 

висловлювання з наявних суспільних проблем 

В підкуп державних і політичних діячів, використання 

держслужбовцями своїх повноважень задля власного збагачення або 

іншої вигоди 

Г цілковита незалежність держави від інших держав у її внутрішній та 

зовнішній політиці 

 Д перевищення видатків над доходами в рамках державного бюджету 

Рівень ІІІ. Завдання на встановлення правильної послідовності 

25. Встановіть хронологічну послідовність зміни періодів стародавньої історії. 

А неоліт Б палеоліт В енеоліт Г мезоліт 

26. Розташувати в правильному хронологічному порядку договори часів Визвольної війни. 

А українсько-московські «Березневі статті» 



Б українсько-польський Зборівський договір 

В польсько-московське Віленське перемир’я 

Г українсько-польський Білоцерківський договір 

27. Розташуйте в хронологічній послідовності воєнні дії, які відбувались на території 

України у часи Першої світової війни. 

А Горліцький наступ 

Б захоплення Перемишльської фортеці російськими військами 

В Галицька битва Г Брусиловський прорив 

28. Встановіть хронологічну послідовність подій кінця ХХ  нн. 

А прийняття Акту проголошення Незалежності України 

Б прийняття Закону «Про збройні сили України» 

В прийняття Конституції України  

Г проголошення Декларації про державний суверенітет України 

Рівень ІV. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із числа запропонованих 

варіантів відповідей 

29. Які з даних тверджень стосуються опису побуту давніх слов’ян? 

1 шанували богів: Зевса, Аполлона, Афіну 

2 поселення розташовувалися групами на близькій відстані одне від одного на 

південних схилах річок 

3 купували в інших народів мед, віск, зерно, металеві вироби 

4 житлом слугували напівземлянки або землянки з плетеними чи складеними зі 

зрубаних стовбурів стінами і вогнищем, згодом – з кам’яною піччю 

5 померлих одноплеменців здебільшого спалювали 

6 керамічні вироби ліпили за допомогою гончарного кола 

7 мали централізовану державу 

30. Які з цих подій припадали на часи перебування українських земель в складі Великого 

князівства Литовського? 

1 заснування Чортомлицької Січі 

2 заснування козацького реєстру 

3 битва на р. Ворскла  

4 Грюнвальдська битва 

5 отримання Києвом Магдебурзького права 

6 Берестейська унія 

7 надання князям грамоти – ярлику, що встановлювала право на правління в уділі 

31. Які з наведених нижче подій відбувалися в Західноукраїнських землях у першій 

половині ХІХ ст? 

1 cкасування кріпацтва 

2 вихід першої української газети 

3 утворення першої української політичної партії 

4 повстання Чернігівського полку 

5 видання збірки «Русалка Дністрова» 

6 ліквідація Головної руської ради 

7 активний розвиток нафтовидобувної промисловості 

32. Якими заходами характеризувалося впровадження «коренізації» в Україні? 

1 впровадження української мови у місцеві органи влади, державний та 

партійний апарат 

2 закриття в Україні російськомовних навчальних закладів 

3 відкриття національних навчальних закладів та впровадження на місцевому 

рівні мов національних меншин, що проживали в Україні 

4 відновлення діяльності організації «Просвіта» в УСРР 

5 заснування україномовних шкіл, газет, радіопередач 



6 відмова від пропаганди ідей «диктатури пролетаріату» та марксистсько-

ленінських поглядів на розвиток культури і мистецтва 

7 відмова від атеїстичної пропаганди та антицерковної кампанії 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ № 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIV – 

СЕРЕДИНІ XVII СТ. 

 Варіант І 

Рівень І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді 

1. Входження Київщини та Поділля до складу Великого Князівства Литовського відбулося 

внаслідок такої події. 

А битви на р.Синюха (Сині Води)  Б битви на р.Ворскла 

В Грюнвальдської битви   Г Вількомирської битви  

2. Польсько-литовська угода 1413 р., яка розширювала права та привілеї католиків у 

литовській державі, мала назву. 

А Кревська унія    Б Городельська унія 

В Люблінська унія    Г Берестейська унія  

3. Польська експансія на Західноукраїнські землі у XIV-XVI ст. характеризувалася. 

А збереженням характерних для цих земель звичаїв, традицій, права, релігії та мови 

Б вигнанням місцевого корінного населення з його земель 

В наданням Західноукраїнським землям автономії 

Г жорстким насадженням польської правової системи, державного устрою та 

католицизму 

4. Шляхта – це. 

А бранці, яких захоплювали турки і татари під час походів на українські землі 

Б наймити, що працювали у господарстві аристократії 

В турецька регулярна піхота  

Г привілейований стан суспільства феодальної доби (аристократія) 

5. Магістрат – це. 

А оборонна споруда, що забезпечувала захист міста від зовнішнього нападу 

Б керівник шляхетського ополчення на певній території 

В орган, що керував містом, яке отримало Магдебурзьке право 

Г управитель замкової округи, якому корився весь місцевий боярсько-лицарський 

люд 

6. Закарпаття протягом XIV-XVI ст. входило до складу такої держави. 

А Молдовського князівства  Б Угорського королівства 

В Великого князівства Литовського Г Польського королівства 

7. Наслідком Люблінської Унії було. 

А об’єднання Королівства Польського та Великого Князівства Литовського в єдину 

державу – Річ Посполиту  

Б союз Королівства Польського та Великого Князівства Литовського як двох 

незалежних держав із формальною зверхністю польського короля 

В надання автономії козацько-гетьманській державі  

Г об’єднання Київської Митрополії з Римським Престолом – утворення Греко-

Католицької Церкви  

8. Перша Запорозька Січ розташовувалася.  

А на о.Базавлук  Б на о.Мала Хортиця  

В на р.Підпільна  Г на р.Чортомлик  

9. «Ординація війська Запорозького…» 1638 р. передбачала. 

А обмеження прав козаків на обрання старшини, власне судочинство, заборона на 

обрання гетьмана, скорочення реєстру з 8 до 6 тис.  нну. 

Б створення 6 полків для реєстрових козаків, військова влада над реєстровцями 

мала належати гетьману, якого затверджував польський уряд 



В збільшення козацького реєстру з 6 до 8 тис.  нну., надання реєстровцям права 

самостійно обирати гетьмана 

Г наказ про будівництво фортеці біля порогу Кодак з розміщенням у ній 

польського війська 

10. Митрополитом-реформатором греко-католицької церкви у 1613-1637 рр. був. 

А Йосиф Велямин Рутський  Б Іпатій Потій 

В Йов Борецький    Г Петро Могила 

11. Вертеп – це. 

А невелика п’єса, написана на матеріалі народного побуту 

Б перший на східнослов’янських землях підручник для навчання грамоті 

В український мандрівний ляльковий театр  

Г велика п’єса, написана книжною мовою на релігійні теми 

12. Автором полемічного твору «Тренос» був. 

А Іван Вишенський   Б Мелетій Смотрицький 

В Стефан Зизаній   Г Станіслав Оріховський 

13. Козацько-гетьманська держава – Військо Запорозьке була утворена внаслідок такої 

угоди. 

А Куруківської угоди 1625 р. Б Переяславської угоди 1630 р. 

В Зборівського договору 1649 р. Г «Березневих статей» 1654 р. 

14. Козацько-гетьманська держава – Військо Запорозьке поділялася на такі великі 

адміністративно-територіальні одиниці. 

А губернії    Б воєводства 

В князівства    Г полки  

15. Ліквідація магнатського землеволодіння, панщини, масове покозачення селянства, 

формування нової еліти суспільства на основі козацької старшини відбулося внаслідок. 

А визвольної війни українського народу середини XVII ст. 

Б козацько-селянських повстань 1620-х–1630-х рр. 

В утворення Речі Посполитої 

Г морських походів козаків початку XVII ст. 

16. Хто з козацьких провідників проголосив таку програму своїх дій: «Правда, що я лихий, 

малий чоловік, але мені то Бог дав, що я єсть єдиновладцем і самодержцем руським! 

Виб’ю з лядської неволі народ руський весь! Перше я за свою шкоду і кривду воював – 

тепер буду воювати за нашу православну віру! …За границю на війну не піду! Шаблі на 

Турків і Татар не підійму!..»? 

А І.Сірко    Б Б.Хмельницький 

В П.Конашевич-Сагайдачний Г М.Дорошенко 

17. Жанр ліро-епічної поезії фантастичного, історико-героїчного чи соціально-побутового 

змісту з драматичним сюжетом. 

А балади    Б історичні пісні 

В думи    Г гравюри 

18. Похід 1656-1657 рр. козаків та трансильванського князя був спрямований проти. 

А Османської імперії та Кримського ханства Б Швеції 

В Речі Посполитої     Г Московії  

19. Конотопська битва 1659 р. відбулася між. 

А козацько-татарським та московським військами та завершилася перемогою 

козаків і татар 

Б козацько-татарським та польським військами і завершилася перемогою поляків 

В козацько-московським військом та турецько-татарським з перемогою козаків і 

московитів 

Г козацько-польським та московським військами і завершилася перемогою 

московитів 

20. Віленське перемир’я 1656 р. було укладено між. 



А Військом Запорозьким та Річчю Посполитою 

Б Кримським ханством та Річчю Посполитою 

В Московським царством та Річчю Посполитою 

Г Кримським ханством та Московським царством 

Рівень ІІ. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) 

21. Встановіть відповідність між державами та українськими землями, що входили до їх 

складу у першій половині XVI ст. 

1 Велике князівство Литовське  А Буковина 

2 Польське королівство Б Північне Причорномор’я, Приазов’я  

3 Московське царство В Галичина, Холмщина, Західне Поділля 

4 Молдовське князівство Г Чернігово-Сіверщина 

 Д Київщина, Волинь, Східне Поділля 

22. Встановіть відповідність між іменами очільників козацько-селянських повстань кінця 

XVI – першої половини XVII і датами цих повстань. 

1 Северин Наливайко  А 1630 р. 

2 Тарас Федорович (Трясило) Б 1635 р. 

3 Марко Жмайло В 1625 р. 

4 Криштоф Косинський Г 1591–1593 рр. 

 Д 1594–1596 рр. 

23. Встановіть відповідність між термінами та поняттями, які їм відповідають. 

1 фільварок А члени католицького чернечого ордену, що ставив на меті 

поширення впливу Католицької церкви, наступ на Реформацію 

та зміцнення влади Папи Римського, мали в українських землях 

свої навчальні заклади 

2 панщина Б відробіткова форма селянських повинностей 

3 єзуїти В територіальне самоврядне об’єднання людей, у спільному 

володінні якого були 

земля і угіддя 

4 православні братства Г релігійні, культурно-освітні, доброчинні об’єднання 

українських міщан, що виникли при церковних парафіях в 

Україні у XVI–XVII ст. 

 Д багатогалузеве господарство, засноване на праці кріпосних 

селян і орієнтоване на виробництво збіжжя на продаж 

24. Встановіть відповідність між назвами місцерозтшування січей та датами їх існування. 

1 Томаківська  А 1593–1638 рр. 

2 Чортомлицька Б 1711–1728 рр. 

3 Базавлуцька В 1560-і–1593 рр. 

4 Олешківська Г 1638–1652 рр. 

 Д 1652–1709 рр. 

Рівень ІІІ. Завдання на встановлення правильної послідовності 

25. Розташуйте у хронологічній послідовності події історії українських земель під владою 

Великого князівства Литовського. 

А Вількомирська битва  Б Грюнвальдська битва  

В Кревська унія   Г битва під Оршею 

26. Вкажіть хронологічну послідовність подій історії України. 

А перехід Чернігова та Новгород-Сіверського під владу Московії 

Б перша писемна згадка про козаків 

В виникнення Кримського ханства 

Г підкорення Молдовського князівства Османською імперією 

27. Розташувати в правильному хронологічному порядку за роком виходу такі книги. 

А Пересопницьке Євангеліє Б Острозька Біблія 

В Крехівський «Апостол»  Г «Буквар» 



28. Розташувати в правильному хронологічному порядку договори часів Визвольної війни. 

А «Березневі статті»   Б Зборівський договір 

В Віленське перемир’я  Г Білоцерківський договір 

29. Вкажіть хронологічну послідовність битв часів Визвольної війни. 

А битва під Жовтими Водами Б битва під Берестечком 

В битва під Пилявцями  Г битва під Батогом 

Рівень ІV. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із числа запропонованих 

варіантів відповідей 

30. Які з цих подій припадали на часи перебування українських земель в складі Великого 

князівства Литовського. 

1 Вількомирська битва 

2 Берестейська унія 

3 повстання князя Михайла Глинського за відновлення прав колишніх земель 

Київської Русі 

4 побудова Михайлівського Золотоверхого монастиря 

5 початок татарських набігів на українські землі 

6 козацько-селянські повстання кінця XVI – першої половини XVII  нн. 

7 утворення перших 6 реєстрових козацьких полків 

31. Які з вищеназваних подій відбулися у другій половині XVI – першій половині XVII ст. 

1 прийняття І Литовського Статуту 

2 прийняття Люблінської Унії 

3 остаточна ліквідація Київського та Волинського князівств в складі Великого 

Князівства Литовського 

4 договір козацько-гетьманської держави на чолі з Богданом Хмельницьким з 

Московським царством 

5 козацько-селянське повстання на чолі з Северином Наливайком 

6 утворення козацько-гетьманської держави – Війська Запорозького 

7 розкол козацько-гетьманської держави на Ліво- та Правобережжя 

32. Які з цих подій відбувалися у часи Визвольної війни під проводом Богдана 

Хмельницького? 

1 Хотинська битва 

2 Збаразька облога 

3 перший кримський похід козацько-московського війська 

4 укладання Андрусівського перемир’я 

5 битва під Корсунем 

6 Жванецька облога 

7 Чигиринські походи частини козаків, турків та татар 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ № 2. УКРАЇНА У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД ТА У ЧАСИ 

ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 Варіант ІІ 

Рівень І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді 

1. Які наслідки мала політика «воєнного комунізму» на території України? 

А занепад економіки, погіршення умов життя, розгортання повстанського 

антибільшовицького руху  

Б покращення умов життя населення 

В стабілізація політичної ситуації в країні  

Г розгортання масових демонстрацій на підтримку політики «воєнного комунізму» 

2. Зростання обсягів виробництва в Україні у часи НЕП забезпечувалося. 

А впровадженням оренди та елементів ринкових відносин 

Б проведенням масової націоналізації підприємств, впровадженням загальної 

трудової повинності 



В зниженням цін на сільськогосподарську продукцію та підвищенням – на 

промислову 

Г впровадженням права на приватне підприємництво в зовнішній торгівлі 

3. Статус Української СРР в складі СРСР з 1922 р. можна схарактеризувати наступним 

чином. 

А автономна складова Російської СФРР 

Б союзна республіка в складі єдиної держави, формально рівна за статусом з 

Білоруською СРР, Російською та Закавказькою СФРР, не мала права на самостійні 

зовнішні відносини 

В незалежна радянська республіка, що мала право на самостійні зовнішні 

відносини, будувала відносини з іншими республіками СРСР на договірних засадах 

Г входила до складу РСФРР в якості окремих округів 

4. Якими заходами характеризувалося впровадження «коренізації» в Україні? 

1 впровадженням української мови у місцеві органи влади, державний та партійний 

апарат 

2 закриттям в Україні російськомовних навчальних закладів 

3 відкриттям національних навчальних закладів та впровадження на місцевому 

рівні мов національних меншин, що проживали в Україні 

4 відновленням діяльності організації «Просвіта» в УСРР 

5 заснуванням україномовних шкіл, газет, радіопередач 

6 відмовою від пропаганди ідей «диктатури пролетаріату» та марксистсько-

ленінських поглядів на розвиток культури і мистецтва 

А 1, 4, 5 Б 2, 4, 6 В 1, 3 ,5 Г 2, 3, 6 

5. Український письменник та кінорежисер, творець фільмів «Звенигора» та «Арсенал». 

А Л. Курбас Б Г. Юра В В. Гардін Г О. Довженко 

6. Які з заходів впроваджувалися більшовицькою владою під час Голодомору в Україні 

1932-1933 рр.? 

1. заборона підвозу продовольства до сіл, що не виконували планів хлібозаготівель 

2.проведення на селі суцільної паспортизації 

3.впровадження блокади УСРР та обмежень на пересування залізничним 

транспортом 

4.підвезення продовольства до сіл, що найбільш потерпали від голоду 

5.звернення до іноземних держав за допомогою для голодуючих 

6.насильницька конфіскація продовольства з колгоспів та селянських дворів 

А 1, 2, 4  Б 1, 3, 6 В 2, 5, 6 Г 3, 4, 5 

7. Судовий процес 1928 р. над спеціалістами, що працювали у вугільній промисловості 

Донбасу, відомий як. 

А справа «Спілки визволення України» Б справа «Промпартії» 

В «Шахтинська справа» Г справа «Українського національного центру» 

8. Прочитайте уривок: «Експропріація непродуктивних класів, анулювання боргів, 

зосередження доходів від промисловості (внутрішньої і зовнішньої) і всієї кредитної 

системи в руках держави і т.  нн. – самі по собі дають можливість такого 

нагромадження всередині країни, яке забезпечує необхідний для соціалістичного 

будівництва темп розвитку індустрії». В уривку вказано на. 

А причини індустріалізації Б джерела індустріалізації 

В наслідки індустріалізації Г етапи індустріалізації 

9. Провідною складовою політичної системи СРСР та Радянської України була. 

А комуністична партія Б система рад та їх виконавчих комітетів 

В система державних репресивних органів 

Г система професійних та творчих спілок  

10. Хто з нижчезазначених політичних діячів Радянської України 1930-х рр. уник 

сталінських репресій. 



А В.Чубар Б П.Любченко В С.Косіор Г М.Хрущов  

11. Який з відомих храмів часів Київської Русі було знищено протягом другої 

(«безбожної») п’ятирічки 1933–1937 рр? 

А Спасо-Преображенський собор у Чернігові 

Б Михайлівський Золотоверхий собор у Києві 

В Собор Святої Софії у Києві Г Успенський собор Києво-Печерської лаври 

12. З 1934 р. офіційною письменницькою організацією в Радянській Україні була. 

А Вільна академія пролетарської літератури Б «Майстерня революційного 

слова» 

В «Гарт» Г Спілка радянських письменників України 

13. Закарпаття у 1919-1938 рр. належало до складу такої держави. 

А Польщі Б Румунії В Чехословаччини Г Угорщини 

14. Поділ польським урядом території держави на Польщу «А» та Польщу «Б» мав такий 

наслідок для Західноукраїнських земель. 

А штучне стримування промислового розвитку в цих землях 

Б скорочення трудової еміграції з Західної України до країн Північної Америки 

В суттєве зростання заробітної плати та скорочення безробіття 

Г ліквідація аграрного перенаселення та селянського безземелля 

15. Збройне формування Карпатської України мало назву. 

А Українська повстанська армія Б Карпатська січ 

В Українська Галицька армія Г Українська військова організація 

16. Якими заходами характеризувалася радянізація Західноукраїнських земель у 1939-

1941 рр.? 

1 утворення на Західноукраїнських землях незалежної соціалістичної Української 

держави 

2 ліквідація польського та румунського державного апарату та заміна їх на 

радянський 

3 українізація за радянським зразком вищої та середньої освіти 

4 ліквідація Української греко-католицької церкви 

5 збереження умов легальної діяльності українських політичних партій та 

організації «Просвіта» 

6 впровадження масових політичних репресій та депортацій місцевих мешканців 

А 1, 3, 4 Б 2, 5, 6 В 1 ,4, 5 Г 2, 3, 6 

17. Вкажіть дату, коли вся територія України опинилася окупованою нацистською 

Німеччиною та її союзниками? 

А 19 вересня 1941 р.  Б 22 липня 1942 р.  

В 6 листопада 1943 р. Г 28 жовтня 1944 р. 

18. Очільником українського уряду, сформованого після проголошення «Акту 

відновлення Української Держави» 30 червня 1941 р., був. 

А А.Мельник  Б С.Бандера  В Я.Стецько  Г А.Волошин 

19. Визначними діячами національно-визвольного Руху опору в Україні у часи Другої 

Світової війни були. 

А Т.Бульба-Боровець, Р.Шухевич  Б С.Ковпак, О.Федоров 

В М.Ватутін, М.Кирпонос   Г П.Тичина, М.Рильський 

20. Який з цих заходів впроваджувався радянським урядом стосовно України у 1944-1945 

рр. 

А прийняття законів про Державний Прапор, Державний Герб та Державний Гімн 

УРСР 

Б утворення народних комісаріатів закордонних справ та оборони УРСР 

В утворення Українського штабу партизанського руху 

Г перейменування Ради Народних Комісарів УРСР на Раду Міністрів УРСР 

Рівень ІІ. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) 



21. Встановіть відповідність між поняттям та його змістом. 

1. Коренізація А політика ліквідації індивідуальних сільських господарств та їх 

насильницьке об’єднання у великі здержавлені колективні 

господарства 

2. Індустріалізація Б історичний процес техніко-економічного переходу від аграрного 

до промислового суспільно-економічного ладу. 

3. Нова економічна 

політика 

В політика колонізації поляками Західноукраїнських земель, яку 

проводив уряд Польщі у міжвоєнний період 

4. Осадництво Г економічна політика більшовицького уряду у 1921-1928 рр., що 

характеризувалася поєднанням приватної власності у сільському 

господарстві, дрібному підприємництві та державною власністю на 

великі засоби виробництва. 

 Д національна політика в СРСР 1920-х – початку 1930-х рр., 

спрямована на залучення представників корінного населення 

республік до місцевого керівництва та надання їх мовам офіційного 

статусу. 

22. Встановіть відповідність між іменем та характеристикою політичного, духовного, 

культурного, наукового діяча в Радянській Україні 1920-х–1930-х рр. 

1. Микола Хвильовий А український письменник, автор творів «Вальдшнепи» та «Я 

(Романтика)», ідейний натхненник ВАПЛІТЕ, активний 

учасник літературної дискусії 1925-1928 рр. 

2. Олександр 

Богомолець 

Б комуністичний політичний діяч, перший секретар ЦК 

КП(б)У в 1928–1938 рр., один із співорганізаторів Голодомору 

в Україні 1932-1933 рр. 

3. Станіслав Косіор В український театральний режисер-новатор, засновник та 

художній керівник театру «Березіль», жертва сталінських 

репресій 

4. Лесь Курбас Г вчений в галузі медицини, фізіолог, організатор науки, 

Президент АН УРСР у 1930–1946 рр. 

 Д релігійний діяч, Митрополит Київський Української 

Автокефальної Православної Церкви у 1921-1927 рр., загинув в 

часи сталінських репресій 

23. Встановіть відповідність між іменем та характеристикою українського політичного, 

релігійного, культурного діяча на Західноукраїнських землях у 1920-х– 1930-х рр. 

1. Євген Коновалець А український ліберальний політичний діяч, віце-маршалок 

польського Сейму, очільник Українського національно-

демократичного об’єднання 

2. Августин Волошин Б український громадський, політичний діяч на Закарпатті, греко-

католицький священик, Президент Карпатської України у 1939 р. 

3. Іван Огієнко В український політичний та військовий діяч, учасник визвольних 

змагань 1917-1921 рр., перший лідер ОУН в 1929-1938 рр. 

4. Василь Мудрий Г український вчений-філолог, міністр освіти та віросповідань 

УНР та православний церковний діяч, що прийняв у чернецтві 

ім’я Іларіон 

 Д громадсько-політичний діяч Закарпаття проугорської 

орієнтації, депутат Чехословацького парламенту, лідер партії 

Автономно-землеробський союз 

24. Встановіть відповідність між датою та подією в Україні часів Другої Світової війни. 

1. жовтень-листопад 1939 

р. 

А відступ Червоної армії з Києва та встановлення в місті 

німецької окупації 

2. 19-21 вересня 1941 р. Б включення Західноукраїнських земель, що перебували під 

владою міжвоєнної Польщі, до складу СРСР та УРСР 



3. 14 жовтня 1942 р. В встановлення німецької окупації на всій території України 

4. 18 травня 1944 р. Г здійснення операції з депортації кримськотатарського 

населення 

 Д створення Української повстанської армії 

Рівень ІІІ. Завдання на встановлення правильної послідовності 

25. Розташуйте в логічній послідовності основні події часів визвольних змагань 

українського народу 1920 р. 

А угода Н. Махно та більшовиків про спільні дії проти білогвардійців 

Б прихід П. Врангеля до влади в Криму 

В укладання угоди між Директорією УНР та Польщею 

Г входження більшовицько-махновських військ до Криму 

26. Встановіть хронологічну послідовність подій в Радянській Україні 1920-х-1930-х рр. 

А початок впровадження політики коренізації та радянської українізації 

Б впровадження першого 5-річного плану розвитку господарства 

В включення УСРР до складу СРСР 

Г започаткування «стаханівського руху» 

27. Встановіть хронологічну послідовність подій на Західній Україні у 1920-х-1930-х рр. 

А виникнення Українського національно-демократичного об’єднання 

Б створення Української військової організації 

В проголошення незалежності Карпатської України 

Г визнання Північної Буковини складовою Румунської держави з боку країн 

Антанти 

28. Встановіть хронологічну послідовність подій Другої Світової війни в Україні. 

А включення Східної Галичини та Західної Волині до складу СРСР та УРСР 

Б відступ Червоної армії з Києва та встановлення в місті німецької окупації 

В здійснення операції з депортації кримськотатарського населення 

Г встановлення німецької окупації на всій території України 

Рівень ІV. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із числа запропонованих 

варіантів відповідей 

29. Впровадженням яких із цих заходів характеризувалася нова економічна політика 

радянського керівництва у 1921-1928 рр. 

1 безпосереднє підпорядкування підприємств народним комісаріатам та 

централізація управління промисловістю 

2 впровадження забезпеченим золотом банківських білетів – червонців 

3 ліквідація монополії комуністичної партію на політичну владу 

4 заміна провольчої розкладки на продовольчий податок 

5 запровадження права на оренду, приватну та кооперативну власність 

6 насильницьке впровадження колгоспів та МТС на селі 

7 впровадження приватної та кооперативної власності на об’єкти транспорту та 

зв’язку 

30. Які з цих постатей справили визначний вплив на розвиток літератури та мистецтва в 

Радянській Україні у 1920-х рр. 

1 М.Хвильовий 

2 М.Хрущов 

3 Г.Юра 

4 Ф.Кричевський 

5 Е.Квірінг 

6 П.Любченко 

7 Д.Заболотний 

31. Якими з цих тверджень характеризувалося проведення індустріалізації в СРСР та 

Україні наприкінці 1920-х – у 1930-х рр. 



1 насильницьке форсування державою процесу створення нових індустріальних 

потужностей із застосуванням репресій 

2 запровадження трестів як об’єднань державних госпрозрахункових підприємств 

3 надання переваги розвитку машинобудування, металургії, військової 

промисловості 

4 залучення професіоналів царської доби до управління державними 

націоналізованими підприємствами 

5 надмірна централізація управління промисловістю та підпорядкування 

підприємств галузевим народним комісаріатам 

6 надання переваги розвитку підприємств легкої та харчової промисловості 

7 збереження приватної власності у сфері послуг та на невеликих об’єктах легкої і 

харчової промисловості 

32. Які з зазначених нижче українських земель були включені до складу УРСР у 1939-

1940 рр. 

1 Східна Галичина 

2 Закарпаття 

3 Крим 

4 Західна Волинь 

5 Холмщина 

6 Північна Буковина 

7 Кубань 



 


