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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
 

 Методичний  посібник “ Тестовий контроль  з історії України” 

рекомендується  для використування у вищих  навчальних   

закладах. Методична розробка  відповідає  програмі   з історії 

України і покликана  допомогти  викладачам  при  підготовці і 

проведені семінарських  занять  з дисципліни.  

Підсумкова  тестова  робота  виконується  після вивчення  

кожної  теми  і дає  змогу  за короткий  проміжок  часу відтворити  

повну  картину  знань  студентів.  На контрольному  заняті  студенту  

пропонується  певний  варіант, який складається   з десяти 

різнотипних   завдань,  охоплюючих  вивчену   тему.  Для  

оптимізації  виконання  тематичної  тестової  роботи,  студенту  

необхідно  зазделегідь  провести  додаткову підготовчу   роботу 

.Данний посібник  розроблений  спеціально  для студентів  і  

покликаний  спрямувати  їх  підготовчу  діяльність,  вказати  на що 

треба   звернути   особливу увагу. Питання   для підготовки  не 

скомбіновані  у варіанти,  а розміщені  у послідовності вивчення  

матеріалу  на  поточних  заняттях. Тестові   завдання  охоплюють  

всі  найважливіші аспекти тем,  не повторюються  і є  різними  за 

складністю.  Вони  мають  як  репродуктивний  , так і  аналітичний  

характер. Їх  виконання  зміцнює  пам”ять , поглиблює   розуміння   

матеріалу, знання  термінології , розвиває  мислення : вміння 

аналізувати,порівнювати , виділяти  спільні  і відмінні  риси  явищ і  

процесів втсановлення  причинно-наслідкові  зв”язки , логічні  

послідовності. 

 До кожного питання  вірним  можуть  бути  або  одна,  або  

декілька  відповідей. В деяких  питаннях значення  має  не вибір 

правильної  букви – відповіді, а  розташування букв -  відповідей  у 

правильній  послідовності. 

 Наведу  декілька  прикладів  завдань  з   варіантами  

відповідей: 

1) Слов”яни, як  етнічна спільність,  сформувалися у… 

а)  У ст. до н.е.; 

б) І ст. н.е.; 

в) УІІ ст. н.е. 

 Відповідь :  б 

 

2) Розташуй  твердження  у дві  групи : І-ті, що стосуються 

Кревсської  унії; ІІ-ті , що стосуються Люблінської унії 
а) укладена  у ХІУ ст.; 
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б) укладена  у ХУІ ст.; 

в) всі  українські  землі  переходили  під безпосередню  владу  

Польщі; 

г) об”єднувалися  збройні сили  Литви  і  Польщі; 

д) Литовський кнізь  Ягайло  одружувався  з польською  

королевою  Ядвігою; 

ж) Литва  приймала католицтво; 

з) назва  польсько-литовської  держави – Річ  Посполита. 

Відповідь :  І ( а,г,д,ж)      ІІ ( б,в,з) 

3) З кожного  сповбчика, відповідаючи  на питання :  “ хто?”, “ 

де?”, “коли?”,  вибери те, що стосується хрещення  Київської  

Русі 

І) Олег ;   1)Київ;    а) 882 р.; 

ІІ) Володимир;  2) Константинополь;  б) 988р.; 

ІІІ) Ігор   3) Херсонес;   в) 945 р. 

Відповідь :  ІІ- 3- б 

4) Створивши  логічний   ланцюжок, визнач  шлях  козацької  

армії  під приводом Б. Хмельницького  в поході  на Польщу  1648 

р. 
                         

а) Корсунь;   в) Жовті Води;  д) Пилявці; 

б) Львів;   г)Замостя; 

Відповідь : в-а-д-б-г 

5) Розташуй події 1917 р. у відповідності  до дат,  склавши  

логічні  пари 
І) 27 лютого ;  а) обрання І призидента України; 

ІІ) 2 березня;  б) буржуазна революція в Росії; 

ІІІ) 4 березня;  в) зречення  пристолу Миколою ІІ; 

ІУ) 6-8 квітня;  г) утворення Української Центральної Ради. 

Відповідь: ( І-б)  ( ІІ-в)  (ІІІ-г)  (ІУ- а) 

6) Які  радянські  республіки  об”єдналися в СРСР  у 1922 р.? 
 

а) Російська;   г) Прибалтійська; 

б) Польська;   д) Білоруська; 

в) Українська;   ж) Закавказька. 

Відповідь:    а, в, д, ж 

Оцінювання тестових  робіт здійснюється  за  традиційними  

критеріями : правильно виконано  100% завдань – оцінка “5”; 

      90 %-70% -          “ 4”; 

      менше 70%-50%-         “ 3”; 

      менше  50%  -                “ 2”. 
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ТЕМАТИЧНИЙ   ПЛАН 

 

№ 

теми 

            Назва  теми               Кількість годин 

Всього ауд. сам. 

І Стародавні  часи в історії 

України ( І млн. р.р. до н.е. – 

ІХ ст. н.е.) 

8 2/2 4 

ІІ Давньоруський  період 

української історії  

( ІХ-ХІУ ст.ст.) 

10 4/2 4 

ІІІ Українські землі в Литовсько-

Польську добу ( ХІУ-ХУІІ 

ст.ст.) 

10 4/2 4 

ІУ Визвольна  війна  українського  

народу ХУІІ ст. 
12 4/2 6 

У Лівобережжя (Гетьманщина) 

та Правобережжя ( кін.ХУІІ – 

ХУІІІ ст.ст.) 

8 2/2 4 

УІ Україна  у складі Російської і 

Австро-Угорської імперій ( 

кін. ХУІІІ- поч. ХХ ст.) 

12 4/2 6 

УІІ Боротьба  за  відновлення  

державності українського 

народу ( 1917-21 р.р.) 

12 4/2 6 

УІІІ Міжвоєнний  період  в історії  

українського народу ( 1921-

1939р.р.) 

10 4/2 4 

ІХ Україна  в роки Другої світової  

війни 
8 2/2 4 

Х Україна у складі СРСР у 1945-

1991 р.р. 
10 4/2 4 

ХІ  Україна в умовах незалежності 8 2/2 4 

  108 36/22 50 
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РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА 
 

Л 1 – Світлична В.В.  “ Історія України” навчальний посібник, Київ 

– Львів, 2002. 

 

Л 2- СмолійВ.А. “ Історія України  навчальний посібник .К.:1997. 

 

Л 3-Алексєєв Ю.М., Вересень А.Г. та ін. “ Історія України”, К.: 1993 

 

Л4 –Бойко  О.Д.  “ Історія України”  посібник.К. 2005 

 

Л5 –Полонська С Василенко Н  “ Історія України” т. 1, 2, К.: 1992. 

 

Л 6- Субтельний О. “ Історія  України” , К.: 1993. 

 

Л7 –Дорошенко Д.І.  Нарис історії України, Львів, 1991 

 

Л8 – В.Ю.Король “ Історія України”  навчальний   посібник. К., 2005 

 

Л 9 -  Л.І. Кормич , В.В. Багацький “ Історія України  від 

найдавніших  часів  і до ХХІ ст.”  Х.: 2004. 

 

Л10- О.Д.Бойко  “ Історія  України”   навчальний посібник.К.: 2005. 

 

Л11  -  Є.Сокульський  “ Національна символіка України” .К.: 1993. 

 

Л 12 - Турченко Ф.Г.  “ Новітня  історія   України”  І част. ( 1917 –

1945 р.р.) К.1994. 

 

Л 13  -Дрібниця В.О., Рубльов  О.С. “ Історія  України” навчальний  

посібник  11 кл., К.- 2000. 

 

Л14 –“ История  Украины :  Пробное   пособие  для 10-11 кл.» 

Коваль  М.В., Кульчицкий  С.В.  К. , 1991 

 

Л15 – Борженич  В.И.  “Курс  української  історії з найдавніших  

часів  до ХХ ст.”  Навчальний посібник К. Либідь , 1996 . 

 

Л16 – “Велика історія України у  двох томах” Т1  і Т 2  К., 1993. 
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Л 17 –Дорошенко Д.  “ Історія  України  у малюнках”  , К., 1993 

 

Л18 – Дорошенко Д.І. “ Нарис  історії  України в 2-х томах”  ,К.,  

1992. 

 

Л 19 – Шуховський А, Субтельний О.  “ Нарис  історії  України” 

Львів , 1991 

 

Л 20 – І.Шаров  “ 100 видатних   імен України”  Київ, 1999. 
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ТЕМА  І : “ СТАРОДАВНІ   ЧАСИ  В ІСТОРІЇ  

УКРАЇНИ   ( І  млн. р. до н.е. – ІХ ст. н.е.)” 
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 ТЕСТ  З ТЕМИ  І 

“ Стародавні українські   землі  в дослов”янський  період” 

1.Первісні  люди почали  заселяти  територію України… - 

а) 2 млн. років тому ; 

б) 1 млн. років тому ; 

в) УІІ тис.  до н.е.; 

г) І тис. до н.е. 

 

2. Склади  логічні  пари з назв  періодів  кам”яної доби  і дат: 

І) 1 млн. – Х тис. до н.е.                      а) неоліт 

ІІ) ІХ – УІІ тис. до н.е.   б) мезоліт 

ІІІ) УІІ – ІУ до н.е.   в) енеоліт 

ІУ) ІУ – ІІІ тис. до н.е.   г) палеоліт 

 

3. Розташуй характеристики  людського  суспільства  у 2 групи: 

І- ті , що  стосуються палеоліту; 

ІІ – ті , що стосуються  енеоліту 

а) основні  заняття населення  - збиральництво  і полювання; 

б)  почалося  велике  обледеніння  і різке  похолодання кламату; 

в)  широко  використовується  керамічний  посуд; 

г) існують  поселення неандертальців; 

д)починається обробка  міді; 

ж)  існують  прядіння , ткаццтво; 

з) засновані  поселення Трипільської культури 

 

 

4.Розташуй  типи  людського  виду,  що  зустрічалися  на 

території України  у порядку  від  найдавнішого  до сучасного 
а) кроманьонець; 

б) пітекантроп; 

в) неандерталець. 

 

5. Вибери  те,  що відноситься  до Трипільської культури: 

а) існувала з ІУ  до ІІІ тис. до н.е. 

б) основні  заняття трипільців  -  збиральництво  і скотарство; 

в) існувала  писемність; 
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г) міста  трипільців  з квартальною  забудовою 2-3 

поверх.будинками; 

д)  населення  міст  сягало  50 тис. чол.,  450 га; 

ж)  поселення  цієї  культури  знайдені  на Закарпатті  біля с. 

Королева; 

з) вирощували  майже  всі  сучасні  землеробські культури. 

 

6. Розташуй  характеристики  у 2 групи: 

 І – кам”яний  вік  ;  ІІ – бронзовий вік 
а)панують патріахальні   родинні  стосунки; 

б) родинні  зв”язки  велися  по  материнській лінії; 

в) людське  суспільство  існує  у формі  родової  общини; 

г) скотарство відокремлювалося  від  землеробства; 

д)заснована сусідська  ( територіальна  община; 

ж) відбувся  перехід   від   привласненого  до   продуктивного  

господарства; 

з) використовується  бронза   для виготовлення  знарядь  праці. 

7.Другий  суспільний  поділ  праці ( ремесло відокремлювалося  

від сільського госпоадсртва)  відбувся  у … 
а) кам”яному віці; 

б) бронзовому  віці; 

в) залізному  віці. 

8. Більшість  кочових  народів  у І тис. до н.е.  прийшло  на 

територію  України  із… 

а) заходу; 

б) сходу; 

в) півночі; 

д) півдня. 

9.Вибери  і розташуй  у хронологічній  послідовності  ті кочові  

племена,  які  перебували  на території  України  у І тис. до н.е. 

а) скіфи; 

б) готи; 

в) половці; 

г) сармати; 

д) кіммерійці; 

ж) печеніги. 

10.Розташуй  кочовників  ,які  перебували на території  України  

з початку  нашої  ери  у хронологічній  послідовності  і виділи 

народ, що прийшов  з  півночі: 
а) монголо-тарари; 

в) хозари; 

в) авари та болгари; 

г) готи; 
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д) роксолани; 

ж) печеніги; 

з) гуни; 

і)  половці. 

 

 

 

11.Об”єднай  у логічні  пари  державні  утворення кочовників з 

періодами  їх  перебування  на праукраїнських  землях 
І)  Гетека    а) ІІІст. до н.е. – ІІІ ст. н.е. 

ІІ) Сарматія    б) УІІ-ІІІ ст. до н.е. 

ІІІ) Кіммерія   в) ІІІ ст. до н.е.  – ІІІ ст. н.е. 

ІУ) Скіфія    г) ІІІ- ІУ ст. н.е. 

12. Які  кочові  племена  пересувалися  територією України  в  

період  існування  Київської  Русі? 
а) скіфи; 

б) монголо-татари; 

в) хозари; 

г) печеніги; 

д) сармати; 

ж) половці. 

13.Виберіть  ті твердження, що  за “  Одісеєю  Гомера” 

відповідають кіммерійцям 
а) войовничі  вершники, що  прийшли  зі сходу; 

б) Кіммерія  існувала  у ІІІ – ІУ ст. н.е.; 

в) це рабовласницька  монархічні  держава; 

г) кіммерійці  досконало  вміли  обробліти  залізо; 

д)  основне заняття населення  - орне землеробство; 

ж)  розпалася  держава  в наслідок  навали сарматських  племен. 

14.Вибери  ті твердження, що  відповідають Скіфській  державі 

а) існувала у УІІ-ІІІ ст. до н.е.; 

б) скіфські  воїни  дуже  жорстокі  у бою; 

в) іраномовні  племена,  що  прийшли  з півдня; 

г) найлегендарніший  цар – Атей; 

д)  не займалися  рільництвом, садівництвом. 

15.Розташуй  підгрупи  скіфів відповідно  до територій , де вони  

проживали 
І) царські  скіфи   а) між  Дніпром і Дністром 

ІІ) скіфи – кочівники  б) степовий Крим і узбережжя Азовського  моря 

ІІІ)  скіфи – орачі   в) степи Подніпров”я 

ІУ) скіфи землероби  г) лісостепова  зона  сучасної України 

16.Вибери те, що відповідає сарматським  племенам 

а) монголоїдні  племена , прийшли  зі сходу; 
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б) основне  заняття – землеробство; 

в) з”явилися  у Причорномор”ї  у ІІІ ст. до н.е.; 

г) інша  назва -  роксолани, алани; 

д) воїнами  були  і жінки. 

 

 

 

17.Об”єднай  історичні  постаті  з назвами кочових  племен  , до яких  вони 

відносяться: 
І) цар Атей;     а) печеніги; 

ІІ) король Германаріх;   б) гуни; 

ІІІ) цар Аттіла    в) готи; 

ІУ) хан Куря    г) скіфи. 

18. Серед  міст – держав  вибери ті, що  не відносилися  до грецької  

колонізації Північного Причорномор”я 
а) Ольвія;           в) Тіра;               д) Київ;  

б) Феодосія;        г) Ітіль;             ж) Херсонес. 

19.Які  твердження  відповідають Боспорському  царству? 

а) виникло у ІІ ст. до н.е.; 

б) столицею  було  м. Пантікопей; 

в) найвідоміший  цар  - Аттіла; 

г) рабовласницька  держава  з розвинутою  економікою; 

д)  до  царства  входило  більше  40  міст. 

 

20. Найбільшого  свого розквіту античні  міста –поліси  досягли  на  

території України у… 

а) УІ-ІУ ст. до н.е.; 

б) І-ІІІ ст. н.е.; 

в) ІІІ- УІІ ст. н.е. 
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ТЕМА ІІ : “ ДАВНЬОРУСЬКИЙ  ПЕРІОД 

УКРАЇНСЬКОЇ  ІСТОРІЇ ( ІХ- ХІУ ст.ст.) 
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ТЕСТ  З ТЕМИ  ІІ 

“ Давньоруський  період  української  історії ( ІХ-ХІУ ст.ст.)” 

 

1.Слов”яни, як етнічна  спільність  сформувалася у… 

а) У ст. до н.е; 

б) І ст. н.е.; 

в) УІІ ст. н.е. 

2.Об”єднай  соціальні  групи  населення Київської  Русі  з їх 

характеристиками  у пари 
І) кнізя і бояри;     а) відповідали  за  богослужіння; 

ІІ) смерди;             б) домашні  раби; 

ІІІ) холопи;            в)  15 %  населення; 

ІУ) міщани;  г) основна  група  населення; 

У) духовенство;    д)  володіляи  князівсствами і місцевими  вотчинами 

3.Які  давньоруські  землі  лягли  в основу  формування  українського  

етносу? 

а) південні;     б) північні;           в) західні. 

4.Що  не відповідає  діяльності  Ярослава  Мудрого? 

а)  переміг  війська  хана Батия; 

б) видав  перший  збірник  руських  законів; 

в) зміцнив  стосунки  з європейськими  державами; 

г) збудовано  багато  храмів; 

д) приєднав  територію  Дунайської  Болгарії і Північного Казказу. 

5.Закінчи  речення : “ У період  з 1132 р.  по 1241 р. кількість князівств, на 

які  розпалася  Русь  збільшилася  з… до …” 

а) 5;   г) 30; 

б) 10;   д) 50; 

в) 15;   ж) 90. 

6.Розташуй  твердження  щодо  проблеми  спадщини  Київської  Русі  у  

відповідності  до  істориків , що  розглядали  це питання 

І)  Грушевський М.      а)  спадкоємцем  Київської Русі  є український   народ; 

ІІ) Погодін М          б) спадкоємнецею  Київської  Русі  стала Московська  

                                            (  російська)  держава; 

ІІІ) Смолій В.                 в) Київська  Русь  дала  початок  трьом народам 

                                            російському, білоруському, українському. 

 

7.Доповни  речення  : “ Волинське  кнізівство  виникло  у сер…. над …” 
а) Х ст.;   І) Дніпром; 

б) ХІІ ст.;   ІІ) Бугом; 

в)  ХУ ст.;   ІІІ)  Дністром. 
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8.Чи  зміг  Данило  Галицький  добитися  визволення  своєї  держави  від  

монголо-татар? 
а) так ;     б ) ні. 

 

9.В якому  році  Галицько Волинське   князівство   як незалежна  держава  

припинило  своє  існування ? 
а) 1340 р.;   

б) 1390 р.; 

в) 1460 р.. 

10.За часів  якого   руського  князя  було  введено  обов”язкове  

навчання  для  молоді  вищих   санів? 

а) Ярослав Мудрий; 

б) Ярослав  Осмисл; 

в) Володимир  Мономах; 

г) Володимир  Великий 

 

11.Розташуй  слов”янські  народи  у 3 гілки , на які  їх  

поділяють  етнографи : І – західні; ІІ – південні;  ІІІ -  східні 
а) українці ;  г) серби;   з) словаки; 

б) болгари;  д) хорвати;   і) білоруси; 

в) росіяни;  ж) словенці;  л) чехи 

12.Виберіть  тих  істориків, які підтримували  нормандську  

теорію  заснування  Давньоруської  держави: 

а) М. Костомаров; 

б) В. Антонович; 

в) Г.Баєр; 

г) М.Грушевський; 

д) Г.Міллер 

13.З кожного  стовбчика, віповідаючи  на питання : “ хто?”  

“де?”, “коли?”, вибери  те, що стосується  хрещення Київської  

Русі 

І) Олег;   1) Київ;               а) 882 р.; 

ІІ)Володимир;  2) Константинополь    б) 988 р.; 

ІІІ) Ігор;   3) Хернонес;      в) 945 р. 

14.Закінчи  речення : “ Після  смерті  Ярослава  Мудрого  

Київська   Русь  вступає в смугу…” 
а) занепаду  культурного життя; 

б)  економічного  процвітання; 

в) інтервенції  і окупації  сусідніми  державами; 

г)  феодальної  роздробленості. 

15.Що відповідає  розвитку  Руської  держави  у ХІІ – І пол. .. ХІІІ ст.ст. 

а) Київські  князі  втратили  контроль  над всіма  руськими землями; 
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б) існувало  15  удільних  князівств; 

в) посилення  боярства  і удільного сепаратизма; 

г) розташування  держави на  торговільних  шляхах  між Заходом і Сходом; 

д) захоплення Київа  монголо-татарами; 

ж) Руські  землі  війшли  до складу  держави  - Золота  Орда. 

16.Розташуйте  Київських  князів  по перодам , в які  вони  царювали ( 

створи  логічні  пари) 
І)  а) Володимир Мономах, Мстислав; 

ІІ)  б) династії Ольговичів, Ростиславовичів, Мономаховичів та ін.; 

ІІІ)  в)  Ігор, Ольга, Олег, Святослав 

ІУ)  г) Володимир Великий, Ярослав Мудрий 

 

 

 

17.Хто став  першим  Галицько-Волинським  князем? 
а) Данило  Галицький; 

б)  Володимирко; 

в) Лев І; 

г) Ярослав Осмисл; 

д) Роман  Мстиславович. 

18.Який  Галицько-Волинський  князь  і у якому  році  був  вперше  

коронований  Папою римським ? ( утвори пару) 

а)1205 р.;    І) Роман Мстиславович; 

б) 1238 р;    ІІ) Данило  Галицький; 

в) 1253 р.;    ІІІ) Лев І; 

г) 1364 р.;    ІУ) Василько  Романович. 

19.Що не  відповідає  політиці  Данила  Романовича? 

а) заснував   Холм і Львів; 

б) став   першим  Галицько-  Волинським   королем; 

в) визнав  васалітет  від  Золотої  Орди  і сплачував  данину; 

г) проводив  боротьбу   з монголо- татарами; 

д) відхилив  вимоги  татар  зруйнувати укріплення  своїх  міст; 

ж)  перевів  правосславну  церкву  під  покровительство  Папи  римського. 

20.Звідки  в Руські  землі  прийшли  в  християнський  період  зразки  

освітньої, релігійної  і художньої  літератури 
а) Західна  Європа; 

б) Китай  і Індія; 

в) Скандинавські  країни; 

г)  Візантія. 
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21.Вибери те, що  відповідає  племенам  антів: 

а) розселилися  між  Дністром  і Сіверським  Дінцем; 

б) вели  кочовий  спосіб  життя; 

в)  мали  державне  об”єднання  у ІУ ст. н.е.; 

г)  форма  організації  влади  - монархія. 

22.Поєднай  дати  і події  у логічні  пари 
І) ІІ ст.  а) розселення  антів  на території України; 

ІІ)Іу ст.  б) засновано  м.Київ; 

ІІІ) У ст.  в) правління  Діра  і Аскольда  в Києві; 

ІУ) ІХ ст.  г) захоплення  новгородським  князем  Олегом Києва. 

23.Чи вірно твердження :” Київська  Русь  була  унітарною  державою?” 

а) так ;    б) ні. 

24.В період  правління  якого кнізя Київська  держава  досягла  вершини  

свого  розвитку? 
а) Володимир Великий; 

б) Володимир  Мономах; 

в) Ярослав  Мудрий; 

д) Данило  Галицький. 

25.Доповни  речення : “ Галицьке князівство  виникло  у кінці  …над…” 

 
а) ІХ ст.  І) Дніпром; 

б) ХІ ст.;  ІІ) Бугом; 

в) ХІІІст.  ІІІ) Дністром. 

 

26.Київська  Русь  дала  початок  заснування… 

а) української нації; 

б) білоруської  нації; 

в)  російської  нації. 

 

27.Коли  вперше були об”єднані Галицькі  і Волинські  землі  в одну  

державу? 

а) 1053 р.;   в) 1239 р.; 

б) 1199 р.;   г) 1340 р. 

 

28. Виберіть хибне  твердження  : “ Після смерті  Романа Мстиславовича…” 

а) кнізвством  10 років  успішно керувала  його вдова Анна; 

б) угорці  і поляки  поставили Галичину  і Волинь  під свій  контроль; 

в)  бояри  вигнали  синів  Романа  і захопили  владу; 

г) князівство  продовжує  зміцнюватися  і розширювати  свої  кордони. 

 

29.Розташуй  Галицько –Волинських  князів  у логічний  ланцюжок  в 

порядку  їх  правління 
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а) Данило  Галицький; 

б) Роман Мстиславович; 

в) Шварно; 

г) Юрій І; 

д) Юрій ІІ, Болеслав; 

з) Андрій; 

ж) Лев І; 

і) Лев ІІ. 

 

30.Розташуй  поняття  у ІІ стовбчика:  І – язичництво;  ІІ- християнство 

а) Десятина  церква; 

б) свято Івана Купала; 

в) іконопис; 

г) тотемізм; 

д) Перун; 

ж) кирилиця; 

з) фрески, мозаїка; 

і) пантеон  богів. 

 

31.Серед слов”янських  племен  виберіть  те, яке  стало  центром  

консолідації східно-слов”янських  земель 
а) древляни;   д) волиняни; 

б) сіверяни;    ж) поляни; 

в) тіверці;    з) дуліби; 

г) уличі;    і) дреговичі. 

 

32.Розташуй Київських  князів хронологічним  ланцюжком  у порядку  їх  

правління 

а) Ольга ;   д) Ігор; 

б) Святослав;  ж) Володимир Великий; 

в) Олег;   з) Ярослав  Мудрий; 

г) Володимир Мономах 

333.Які  з наведених  тверджень  відповідають  періоду  з 882 р.  до 972 р.  в 

історії  Київської  Русі? 

а) завпроваджено  в усій  державі  християнство; 

б) засновано Київо- Печерську  Лавру; 

в) об”єднані  майже  всі східно-слов”янські  племена; 

г)  здійснена  перша  податкова  реформа; 

д)  початок  монголо- татарської  навали. 

 

34.Об”єднай  4 історичні  періоди,  яякі  пройшла  Київська  Русь,  з їх  

назвами у  логічні  пари 

І)  а) економічний, політичний і культурний  розквіт; 
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ІІ)  б) швидке  територіальне  зростання Русі  і консолідація держави; 

ІІІ)  в) поліцентризація і руйнування  держави; 

ІУ)  г) поступове  політичне  послаблення  Київської  Русі. 

35.Монголо-татарська  навала, що  призвела  до остаточного руйнування  

Київської  Русі, відбулася у період  з … р. по …р.( створи  пару) 
а) 923 р.;           г) 1241 р.; 

б) 1199 р.          д) 1376 р. 

в) 1239 р. 

 

36.Яке  князівство  продовжило  культурні  і державні  традиції  Київської 

Русі у ХІІІ  - ХІУ ст.ст.? 
а) Новгородське ;  г) Галицько –Волинське; 

б) Московське;  д) Володимиро-Суздальське; 

в) Чернігівське;  ж) Полоцьке. 

37.Назва  “  Україна”  вперше  вживається в Київському  літописі у … 
а) ІХ ст.; 

б) ХІІ ст. 

в) ХУІ ст. 

38.Які  твердження  відповідають  Галицько – Волинському  князівству  за  

правління  Романа  Мстиславовича? 

а) столиця  з  Володимира  перемістилася  до Галича; 

б) приєднані  Київські  землі; 

в)князь воював  з чернігівським , суздальським  і смоленським князівством; 

г) підтримувалися  дружні  стосунки  з польськими  королями і половецькими  

ханами; 

д) зміцнювалися  кордони,  розвивалися міста, торгівля. 

39.Хто  був останнім  Галицько-Волинським  князем  слов”янського  

походження? 

а)  Лев ІІ; 

б) Юрій ІІ, Болеслав; 

в) Любарт; 

г) Казимір. 

40.Розташуй  назви  творів  у відповідності   до тих жанрів  або галузей, яких  

вони  стосуються  ( створи пару) 

1) живопис;    а) “ Повість  минулих  літ”; 

2) філософія;   б) “ Слово  про закон и благодать”; 

3) географія;   в) “ Повчання Володимира Мономаха своїм дітям”; 

4) історія;    г) “ Слово  о полку Ігоревом”; 

4) художня  література;  д) “ Шестиднев”; 

5) релігійна література;   ж) “ Ходіння  Данила  Мніха” 

  з) “ Остромировий  Євангілій” 

   і)  ікона Вишгородської Богоматері. 
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ТЕМА ІІІ. “ УКРАЇНСЬКІ   ЗЕМЛІ  

ЛИТОВСЬКО- ПОЛЬСЬКУ ДОБУ 

 ( ХІУ-ХУІІ ст.ст) 
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ТЕСТ З ТЕМИ 3 

“ Українські  землі  в Литовсько- Польську добу” 

 

1.Вибери  і об”єднай  у логічні  пари  держави  і століття,  коли   

сусідні держави здійснювали  територіальні  загарбання  на 

українських  землях. 
а) Моравія;   І) ХІ ст. 

б)Молдавія;  ІІ) ХІІІст. 

в) Візантія;   ІІІ) ХІУ ст. 

г) Польща;   ІУ) ХУ ст. 

д) Румунія;   У) ХУІ ст. 

ж) Богемія; 

з) Литва; 

і) Московія 

2. Українські  землі  , які  були захоплені  після  розпаду 

Київської  Русі, об”єднай   у  логічні  пари з державами – 

агресорами 
а) Чернігово-Сіверщина;   І) Молдавія; 

б) Буковина;     ІІ) Угорщина; 

в) Волинь;      ІІІ) Московська держава 

г) Закарпаття;     ІУ) Литва; 

д) Поділля;      У)  Польща 

ж)  Наддніпрянщина; 

з) Галиччина 

3. Велике князівство  Литовське  у ХУ ст.  на … складалося  з 

руських  земель 
а) 1/3 ; 

б) 1\2 ; 

в) 6/10 ; 

г) 9/10 

4.Який  був  принцип  правління литовців в українських  землях  

у ХІУ –І пол. ХУ ст. 
а) “ Одна  держава -  одна  мова”; 

б) “ Підкорюємо  силою  і утримуємо у покорі”; 

в) “Старого  не   змінююємо , нового  не завпроваджуємо”. 

5.З наведених  тверджень  вибери ті, що  відповідають   політиці  

Литви  у ХУ – ХУІ ст. 

а) Литовські  князі вживали староруську  мову і приймали  

християнство; 

б) князівства перетворили  на звичайні  провінції ( воєводства); 

в) всі  землі замість Рюриковичів  очолювали  Гедеміновичі; 

г) Київське  князівство  ліквідовується; 
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д) литовці проводили агресивну експансію  і  нав”язували  

католицизм”. 

6.Створи  логічні  пари 
І) 1385 р.   а) Люблінська унія; 

ІІ) 1413 р.   б) закінчення  правління Вітовта; 

ІІІ) 1430 р.   в) Городельська унія; 

ІУ) 1569 р.   г) Кревська  унія; 

У) 1596 р.   д) Брестська церковна унія. 

7.Розташуй твердження  у дві  групи : І- ті, що стосуються 

Кревської уніі;  ІІ – ті, що  стосуються Люблінської унії 
а) укладена  у ІУ ст.; 

б) укладена у УІ ст.; 

в)  всі україснькі  землі  переходили  під безпосередню владу  

Польщі; 

г) об”єднувалися  збройні  сили  Литви і Польщі; 

д) Литовський  князь Ягайло одружувався з польською  королевою 

Ядвігою; 

ж)Литва  приймала котолицтво; 

з) назва  польсько-литовської  держави – Річ Посполита 

8.Що не  відповідає  польській  політиці  щодо українських 

земель у ХУІ – ХУІІ ст.? 
а) почалося насадження  католицизму; 

б) виникнення фільваркових  господарств, які базувалися  на праці 

закріпачених  селян; 

в) в установах  і  закладах  освіти переважала  українська  мова; 

г) витісненя  правосславних українців  з  органів  державної  влади і 

самоврядування; 

д) ополячення української  верхівки; 

ж) українські  землі  мали  статус автономії  у складі  Речі 

Посполитої. 

9. З двох  стовбчиків  вибери  твердження, які  б   стосувались 

братств  і  були  б відповідями  на питання : “ Засновник?”   

 “ Діяльність?” 
І) Я.Казимір;             1)вимагали відновлення православ”я на України; 

ІІ) В.Острозький;              2) організували військове протистояння полякам; 

ІІІ) Д. Вишневецький     3) підтримували українську мову, освіту,  культуру. 

 

10. Коли на території  України  була створена   уніатська ( греко- 

католицька) церква? 

 

а) 1569 р.; 

б) 1596 р.; 

в) 1632 р. 
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11.Слово “ козак” з тюрського  означає: 
а) розбійник; б ) злидар; в) воїн ( вартовий); г) закріпачений 

 

12.Які українські землі  у ХІУ ст. називалися Диким  полем? 

а) Галичина; б) південь Поділля; в) південь Київщини; г) південь 

Брацлавщини;  д)  Волинь. 

 

13.Коли і  ким  була  заснована  Запорізька  Січ ? ( склади 

логічну пару) 
І)1551-1556 р.р.   а) П.Конашевич – Сагайдачний 

ІІ) 1589-1600 р.р.   б) С.Наливайко 

ІІІ) 1648-1654 р.р.   в) Д.Вишневецький 

ІУ) 1704-1712 р.р.   г) Б. Хмельницький 

 

14.Вибери ті твердження , що  відповідають Запорізькій Січі у 

ХУІ ст. 

а) за формою правління  - це  козацька  республіка; 

б)  на Січ приймалися  лише  українці; 

в) верховна  влада  належить гетьману; 

г) жінки  не допускалися на Січ; 

д) козацька  рада  збиралася  кожного місяця; 

ж) військові  загони -  курені складали  кіш; 

е) призначення  на  ключові посади робив  гетьман. 

 

15. Що  відповідає  гетьмуваню П. Конашевича  - Сагайдачного  

( 1616 –1622 р.р.) ? 

а) здійснив  реформу  козацького війська; 

б) проводив  збройну  боротьбу  проти  польського панування на 

Україні; 

в) відродив  православну церкву на українських  землях; 

г) очолював  декілька  дуже  вдалих  походів  проти  турківі татар; 

д) не приймав  участь у Польсько- турецькій  війні  1620 р. 

  

16. Перші  письмові  згадки  про українських  козаків 

відноситься до… 
а) ХІІ ст.; б) ХІУ ст.; в) ХУ ст.; г) ХУІІ ст. 

17. Основними  чинниками  поширення  козацтва на Україні  

були … 

а)  посилення  соціального  і релігійного гноблення міщан – 

українців; 

б) закріплення  селян; 

в)необхідність  захищати північні  кордони  від Московії; 
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г) необхідність  захищати  підвенні землі  від  турецько-татарських  

набіігів; 

д) заохочення  з боку  Речі Посполитої  автономії українських 

земель. 

18.На яких українських  землях виник і поширився рух  

опришників у ХУІ ст.? 

а) Галичина; 

б) Чернігівщина; 

в) Буковина; 

г) Київщина; 

д) Закарпаття; 

ж) Брацлавщина. 

19.Розташуй  лідерів козацько-селянських повстань ХУІ-ХУІІ 

ст.ст.  логічним  ланцюжкоом  за  хронологією  виникнення 

повстань, які  вони  очолювали 
а) І. Суліма; 

б) К. Косинський; 

в) С. Наливайко; 

г) Т. Федорович; 

д) П.Павлюк і Я. Острянин 

 

20. У 1638 р. польський сейм ухвалив “ Ординацію Запорізького 

реєстрового  війська  за якою… ( вибери  вірні  положення) 
а) втеча  селян і міщан  до козаків каралася смертю; 

б) Козаццький  реєстр  збільшувався до 12 тисяч; 

в) скасовуувалася виборність  гетьмана; 

г) визнавалося  козацьке самоврядування; 

д) Запорізька   Січ  мала  бути  зруйнована. 
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ТЕСТ  З  ТЕМИ  ІУ 

“ Визвольна  війна  українського   народу  у ХУІІ ст.” 

 

1. Що стало  причинами  національно-визвольної  війни  на  

українських  землях  у 1648 р? 
 

а) бажання українців  приєднатися до складу Російської  держави; 

б) соціальне  і національне  гноблення  польською  шляхтою  

українців; 

в) бажання   окремих  представників  українського  козацтва  

здійснити  приватну помсту  полякам; 

г) переслідування  польською владою православ”я. 

 

2.Продовжи  речення : “ На визвольну  війну піднялося в 

основном українське населення…” 
а) Галиччини;                               в ) Наддніпрянщини; 

б)Слобожанщини;                        г) Волині. 

 

3.Керівною силою у національно- визвольній  війні  стало  

українське… 

а) селянство;                         г) поміщицтво (шляхта) 

б) міщанство;                        д) православне  духовенство. 

в) козацтво; 

 

4.Епіцентром  повстання Б. Хмельницького  на поч. 1648 р. став 

(ла) … 

а) хутір Суботів;                      в) Запорізька Січ; 

б) Чигирин;                               г) м.Київ. 

 

5. Національно-визвольна  війна  під  приводом  

Б.Хмельницького  охопила  період  з… р по …р. 

 

а) 1640;                г) 1657 ; 

б) 1648;                д)  1668; 

в) 1652;                ж) 1676. 

 

 

6.Вибери  твердження , що  відповідають  Б.Хмельницькому , як  

особистості 
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а) був законослухняним  шляхтичем, що  служив  на поч.  40-х р.  у 

війську реєстрових  козаків; 

б) мав  хутір  Суботів  на Чигиринщині, сім”ю, дітей , був гарним  

господарем; 

в) все своє  молоде життя присвятив  боротьбі  проти  польської  

влади і неодноразово   брав  участь у козацьких  повстаннях 30-х р.р. 

г) на  початок  війни  йому  виповнилося  40 років; 

д) у січні  1648 р. був обраний гетьманом Запорізького  війська; 

ж) до повстання  його підштовхнули  особисті  причини. 

 

7.Створивши  логічний  ланцюжок, визнач  шлях  козацької  армії  

під  приводом  Б.Хмельницького  в поході  на Польщу 1648 р. 

 

а)  Збараж;           г) Чигирин;                           з) Замостя; 

б) Корсунь;          д) Жовті  Води;                    і) Пилявці; 

в) Львів;               ж) Біла  Церква;                   к) Зборов. 

 

8.Союзниками  козаків  у боротьбі  проти  поляків у 1648 р. були: 

 
а) молдавани;                      в) московити; 

б) татари;                             г) шведи. 

 

 

9.Встанови відповідність,  створивши  логічні пари  між  датами  

і військовими  подіями 
а)2-6 травня 1648 ;                1)триумфальний вступ Б.Хмельницького в  м.Київ; 

б) 15-16 травня 1648;                         2) битва  на р.Жовті Води; 

в) 11-13 вересня 1648 ;                      3) битва  під м. Зборовим; 

г) 5-6 серпня 1649;                             4) битва  під м.Корсунем; 

д) листопад.1648 ;                             5) облога  Львова; 

ж) 26 вересня  - 16 жовтня 1648;     6) облога  Замостя; 

з) 7 червня 1649;                                7) облога Збаража 

е) 23 грудня 1648 ;                             8) битва  під Пилявцями. 

 

10.Вибери ті  твердження, що  не  відповідають Зборівській  угоді, 

укладеній у 1649 р.  між Б.Хмельницьким  і польським  королем 

Владиславом ІУ 

 

а) козацький реєстр становив  20 тис.; 

б) під владу гетьмана  переходило  3 воєводства – Подільське, Київське і 

Волинське; 

в) визнавалося  можливим і правомірним  повернення  польської  шляхти  у 

свої маєтності; 
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г) проголошувалася амністія  всім  учасникам  повстання; 

д) поновлення прав іі привілеїв православної  церкви  на  українських  землях. 

 

11.Вибери  необхідні  данні і доповни  речення  “ У битві  ппід  

Берестечком  у ….р.  війська ….. зазнали  поразки.Загинуло понад 30 

тис….  війська 

 
І)травень 1649 р;        1) Б.Хмельницького;            а) козацького; 

ІІ)вересень 1650 р;     2) Яна –Казиміра;                 б) польського; 

ІІІ)  липень 1651 р.      3) Іслам Гірея;                      в) московського. 

 

12.Склади  логічні  пари: 

а) 1650 р.;   І) Білоцерківський мирний  договір; 

б) липень 1651 р ;  ІІ) битва  під  Батагом; 

в) 28  версня  1651 р; ІІІ) І-ий молдавський похід Хмельницького; 

г) травень 1652 р;  ІУ) битва  під Берестечком 

 

13.Розташуй  військові  події  у 3 групи: І)  перемога  українців; ІІ) 

перемога поляків; ІІІ) жодна  із  стиорін  не добилася  повної  переваги 

 

а) битва  під Жовтими  Водами; 

б)Жванецька  облога; 

в) битва  під  Берестечком; 

г)  битва  під Батагом; 

д) Зборівська  битва; 

ж) битва  під Пилявцями. 

 

14. “ Березневі  статті”  Б.Хмельницького   були  затверджені у … 

а) Переяславі;                    в) Москві; 

б) Києві ;                            г) Чигирині 

 

15.Доповни  речення: “  У Переяславлі у… відбулася  загальна  Військова  

рада, яка прийняла  рішення  про  перехід  України під  зверхність…” 

 

1) вересень 1648 р.;  а) польського короля Яна Казиміра; 

2)січень 1654 р.;   б) турецького  султана Мухамеда ІУ; 

3)січень 1657 р.;   в) російського царя Олексія Михайловича; 

 

16.Які  з нижченаведених  тверджень  відповідають  умовам  “ Березневих  

статтей “ 1654 р.? 

 
а) територія  Київського, Чернігівськогго і Брацлавського  воєводств  

переходить  під протекторат  Росії; 
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б) Б.Хмельницький  визнавався  пожиттєвим гетьманом  , а його  наступників  

мав призначити  російський  цар; 

в)  цар підтверджував  права  і вольності  Війська Запорізького, української  

шляхти, міщан,  селян; 

г) чисельність козацького  війська  - 60  тисяч; 

д) українські  землі  не входили  до складу  Росії, а лише  сплачували  

невелику  подать царю  за захист  від поляків; 

ж) в містах  України  мали  постійно    перебувати  московські  війська , щоб  

боронити  її  від  Польщі; 

з) цар не обмежував   можливостей  гетьмана у дипломатичних  відносинах  з 

іноземними  державами. 

17.Доповни  речення : “  Перший раз  російський   цар  порушив 

Переяславську  угоду  у … р., уклавши  з  Польщею….” 

 

а) 1654 р.;               І) Гадяцьку угоду; 

б) 1656 р.;  ІІ) Віленський  мир; 

в) 1667 р.  ІІІ) Андрусівське  перемир”я 

 

18.Союзниками  України  у бортьбі  проти  Речі Посполитої  у 1656-1657 

р.р. були: 

а) кримський  хан  і шведський  король; 

б) московський  цар і кримський  хан; 

в) семігородський  князь  і  шведський  король. 

 

19.Розташуй  політичні події у хронологічний   ланцюжок 

 

а) Слободищенський  трактат; 

б) смерть  Б. Хмельницького; 

в) Андрусівське  перемир”я; 

г)  затвердження  “ Березневих  статтей; 

д) Віленське перемир”я   московитів  з   поляками; 

ж) Гадяцський  договір  гетьмана  з Польщею. 

 

20.Столицею  Війська  Запорізького  в  часи  Визвольної  війни  було 

місто… 
а) Львів;        в) Переяслав; 

б) Київ;          г)  Чигирин. 

 

21.За формою  правління  держава  Війська Запорізького  являла собою: 

 

а) станову  республіку, головою  якої вважався  виборний  гетьман, а 

загальнокозацькі  збори  були  найвищим  органом  влади; 

б) демократичну  республіку  з обмеженою  владою гетьмана; 



 30 

в) станову  монархію, спадковим  володарем  якої  був  гетьман, а  дорадчим  

органом  влади  - рада  козацької  старшини; 

г) абсолютну  монархію, де вся повнота  влади зосереджувалася в руках  

гетьмана і передавалася  у спадок. 

 

22.Територія  держави   Війська  Запорізького  у 1648-57р.р. повністю  

охоплювала  такі воєводства: 
а) Київське; 

б) Волинське; 

в) Руське; 

г) Чернігівське; 

д) Брацлавське; 

ж) Подільське 

 

23.Територія, на яку поширювалася влада  гетьмана  поділялася  на…, а 

ті  в свою  чергу  на … ( створи  логічну  пару) 

а) воєводства;   г) курені; 

б) сотні;    д) паланки 

в) полки; 

 

24.Встановіть  відповідності 

 

1)генеральний писар;       а) виконував особисті  доручення гетьмана,контролю 

                                              вав  полковників 

2)генеральний суддя;             б)відав фінансами війська  та держави; 

3)генеральний обозний ;         в) відав артилерією козацького війська; 

4)генеральний  підскарбій;    г) відав судовими  справами; 

5)генеральний осавул;            д) очолював Генеральну військову канцелярію, 

                                                  відав дипломатичними  зносинами; 

6) генеральний хорунжий  

  і бунчужний;                          ж) відав військовими  справами держави 

 

25.Чия  це  біографія? 

“Став  гетьманом Правобережжя  і на деякий  час об”єднав  Україну  обох  

берегів  Дніпра,  уклав  союз  з Туреччиною,  щоб  зберегти   соборність 

України, але зазнав  невдачі. Добровільно   зрікся  булави.Помер  під 

Москвою”. 

 

а) Іван Самойлович; 

б) Дем”ян Многогрішний; 

в) Петро Дорошенко. 
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26.Виберіть  твердження,  що  відповідають  часу гетьманства 

І.Виговського 

а) запорожці повністю підтримували  політику Виговського; 

б) гетьман  спирався в основному  на козацьку старшину і  православну  

шляхту,  охороняв  і  збільшував  їх  привілеї; 

в) гетьман  уклав  з Польщею   союз,  щоб  забезпечити  автономію  України; 

г) П. Пушкар, І.Богун, П. Дорошенко   підтримували  політику  гетьмана  

І.Виговського. 

 

27.Слободищенський  трактакт, укладений  у 1660 р.  Ю.Хмельницьким  з 

Річчю  Посполитою,   відтворював  майже  повністю  умови… 

а) Гадяцської угоди; 

б)Березневих  статтей; 

в) Конотопських статтей. 

 

28.Чия це біографія ? “ Походить  з  православного шляхетського  роду.  

Завдяки  освіті  і  розуму  був  генеральним  військовим  писарем,  а потім  

гетьманом  України. Уклав Гадяцський  договір  .Добровільно  зрікся  

булави”. 

 

а) Б. Хмельниццькийй ;            в) І.Виговський; 

б)П.Тетеря;        г) П.Дорошенко. 

 

29.Розташуй  у логічний ланцюжок  ті іноземні   сили, які  

використовував  поступово  І. Виговський , щоб  зберегти  свою владу 

 

а) Кримське  ханство; 

б) Московська  держава; 

в) Річ Посполита. 

 

30.Підписані  у 1659 р. у Переяславі  гетьманом Ю. Хмельницьким  і 

російським  урядом  договірні  статті… 

а) копіювали умови  “ Березневих  статтей”; 

б)  ще більше  обмежували  автономні  права України; 

в) значно розширювали  права  гетьмана  і збільшували  його  повноваження. 

 

31.З якої  події  почався  розкол України  на Правобережну  і Лівобережну  

і  затвердилася  традиція  обрання  двох гетьманів 

 
а)1657 р. – смерть Б. Хмельницького; 

б) 1663 р. – зречення  булави  Ю. Хмельницьким  ; 
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в)1667 р. – Андрусівський  договір. 

 

32.Серед гетьманів України ХУІІ ст.  гетьманами  “ обох берегів  Дніпра”  

були: 

а) Б.Хмельницький; 

б) П.Тетеря; 

в) І.Виговський; 

г) І.Брюховецький; 

д) Д. Многогрішний; 

ж) Ю.Хмельницький; 

з) І.Самойлович; 

е) П.Дорошенко. 

 

33.На “ Чорній раді”  біля  Ніжина  у 1663 р.  гетьманом Лівобережжя  

було обрано: 
а) І.Богуна; 

 б) Я.Сомка; 

в) І.Брюховецького; 

г) І.Самойловича 

 

34.Втрата  І.Виговським , Ю.Хмельницьким, П.Тетерею соціальної  опори  

своєї влади, підтримки  народу, пояснюється: 

 
а)  їх  пропольською  орієнтацією  та ігнорування  інтересів  простих  козацтв, 

міщан, селян; 

б)  їх проросійською  орієнтацією   та  прагненням  одноосібної  влади; 

в) їх пропольською  орієнтацією  та ігнорування  інтересів  шляхти  і козацької   

старшини. 

 

35. З наведених   данних  вибери  ті,  що  дають  відповідь  на питання, як  

називався, коли  і між  ким  був укладений  договір,  умови  якого названі: 

“ Лівобережна  Україна  входить  до складу  Росії, Правобережжя  - до  

складу  Польщі, Київ  на  2  роки  залишається  за Росією, Запорізька  Січ  

мала  перебувати  під  владою  обох  держав. 

1) Гадяцський;                 а) 1654 р.;   І) Річ Посполита; 

2)Слободищенський; б) 1669 р.;   ІІ) Московська держава; 

3)Андрусівський;  в) 1667 р.;                       ІІІ) Україна. 

 

 

36.Виберіть  правильні  судження  про  причини  громадянської  війни  в 

період  “ руїни” 
а) утиски  з боку  козацтва  привілеїв  і прав  шляхти; 
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б) наростання  протирічь в суспільстві  щодо зовнішньо-політичної  орієнтації 

України; 

в) загострення  релігійного  конфлікту  між  правослов”ям і  уніатством; 

г) втручання  сусідів України  в її  внутрішньо-політичні  справи. 

 

37.Встанови відповідність: 

а) І. Брюховецький;  1) 1657-1659 р.р. 

б) П. Тетеря;    2) 1659-1663 ; 1677-1681 рр.; 

в) І.Виговський;   3) 1663-1668 р.р. 

г) І. Самойлович ;   4) 1663 – 1665 рр. 

д)  Ю.Хмельницький;  5)1665-1676 р.р.; 

ж) П.Дорошенко;   6) 1668-1672 р.р.; 

е) Д.Многогрішний;  70 1672 – 1687 р.р. 

 

38.Андрусівське  перемир”я  між  Річчю Посполитою  та  Московським  

царством юридично  оформило : 

а) приєднання  України  до Росії; 

б) поділ  України  на польську - Правобережну  та  московську – Лівобережну; 

в) повернення  всіх  земель  України  під владу  польського  короля; 

г)визнання України  незалежною  державою. 

39. З наведених  нижче   суджень  виберіть  ті, що відповідають  основним  

напрямкам  політики  гетьмана  П.Дорошенка 

а) проголошує  найвищою  своєю  метою -  об”єднання  українських  земель; 

б) дотримується  в основному   промосковської  орієнтації, завдяки  ччому  

стає  гетьманом  обох  берегів  Дніпра; 

в)  збільшує  привілеї  козацької  старшини, ігнорує  волю  і думку  рядового  

козацтва; 

г) шукає  союзників  у  Криму  та  Туреччині  і погоджується  на  відносну   

зверхність султана  над Україною; 

д) створює  наймане  військо  ( сердюків) , яке  підпорядковуєтсья  лише  йому  

особисто; 

е) гетьман  добровільно  зрікся булави  у 1676 р. 

 

40.Результатами  і  наслідками  визвольної  війни  1648-1676 р.р. були:  

( вибери  правильні твердження) 
а)Україна  здобула  повну  незалежність; 

б) Україна  була  поділена  між  Польщею  і Росією; 

в) зросла  самосвідомість  українців; 

д) Правобережжя  втратило  державність, а на  Лівобережжі  існувала  

самостійна  українська  держава; 

ж) людські  втрати  серед  українців становили   більше  50 %  населення. 

 

 



 34 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА  У : ЛІВОБЕРЕЖЖЯ  ( ГЕТЬМАНЩИНА)  

ТА  ПРАВОБЕРЕЖЖЯ  ( кін. ХУІІ – ХУІІІ ст.ст.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

 

 

 

 

ТЕСТ  З  ТЕМИ  У 

“ Лівобережжя і Правобережжя  у сер. ХУІІ – ХУІІІ ст.ст.” 

1. Яка частина України  у ІІ пол. ХУІІ-ХУІІІ ст.ст. називається 

Гетьманщиною? 

а) Правобережжя; 

б) Лівобережжя; 

в) Галиччина; 

г) Запоріжжя. 

2.Чия  це біографія: “ Належить   до роду  української 

православної  шляхти.Вищу  освіту  здобував  у Київі і Варшаві, 

був  пажем  при дворі  польського  короля  Яна –Казиміра, а 

потім  служив  писарем  і осавулом  у війську реєстрових   

козаків,  став  гетьманом Лівобережжя після  смерті  

І.Самойловича” 

а) П.Дорошенко; 

б) І.Мазепа; 

в) П.Орлик; 

г) К.Розумовський. 

3.Що відповідає політиці  І.Мазепи? 
а) мав  за мету перетворити Україну  в незалежну  державу; 

б) посилив експлуатацію  селян,  козаків  і  міщан; 

в) розширив  автономні  права  України; 

г) заснував  Київо-Могилянську  академію; 

д) проводив  активну меценатську  діяльність  , підтримував 

православну  церкву; 

ж) підтримував  козацьку  старшину  і шляхту,  перетворивши  їх  у  

міцний привілейований  клас; 

з) зміцнив  гетьманську  владу. 

4.Коломацькі статті ,  підписані  у 1687 р.  І.Мазепою… 
а) розширювали  автономні  права  України; 

б) зменшували автономні права України; 

в) об”єднували Правобережжя і Лівобережжя  під  владою Росії; 

г)  визнавали  державну  незалежність  Гетьманщини. 

5.Розташуй  події  у логічний ланцюжок: 

а) укладання  І.Мазепою  таємного  союзу  зі  шведським  королем; 

б) обрання  І.Мазепи  гетьманом  Лівобережжя; 

в) війська  Петра І  знищують  Запорізьку  Січ  і м. Батурин; 

г) Полтавська битва; 

д) підписання “ Коломацьких  статтей”; 

г) втеча  І.Мазепи  до Молдавії. 
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6.Внаслідок  ідеологічної  політики  російського  царизму,  слово  

“ мазепець”  у ХУІІІ ст.  стало  синонімом  сслова… 
а) герой; 

б) повстанець; 

в) розбійник; 

г) зрадник; 

д) святий. 

 

7.Чому  гетьман  Мазепа  змінив  свої   зовнішньополітичні  

орієнтири  під час  Північної  війни і став шукати  союзу  зі 

Швецією 

а)Петро І  намагався  повністю підпорядкувати  Україну,  що  не 

подобалося  гетьману; 

б) Мазепа  хотів  помститися  царю  за  приниження  і  погане  

ставленя  до себе; 

в)  невдоволення  козацької  верхівки, що  Петро І використовував   

козаків  “ як гарматне м”ясо” у війні; 

г)  постійні конфлікти  гетьмана  з  російським царем  на  

національному   підгрунті; 

д) сподівання   І.Мазепи , що  шведи  допоможуть  Україні  стати  

незалежною. 

8.Чи підтримала основна  маса українського  населення перехід  

І.Мазепи  у Північній  війні  на бік  Карла ХІІ 

а) так; 

б) ні. 

9.Хто склав  перший проект  української  конституції  ХУІІІ ст.? 
а) Б. Хмельницький; 

б) І.Мазепа; 

в) П.Орлик; 

г) П. Скоропадський 

10.Розташуй   гетьманів Лівобережжя  у  порядку  їх  

перебування  при  владі: 
а) П. Полуботок; 

б) К.  Розумовський; 

в)  І.  Скоропадський ; 

г) І.Мазепа; 

д) Д.Апостол. 

11.Що  відповідає характеристиці  Конституції  Україги  від 

1710р.? 

а) розподіляла  владу  на  законодавчу,  виконавчу і судову; 
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б) містила яскраво  виражені антидемократичні   тенденції; 

в) обмежувала  гетьманську  владу   в  інтересах старшини; 

г) проголошувала  захист інтересів простого  народу. 

12.Чи вступила  в дію Конституія  П. Орлика  1710 р.  на 

території  України? 
а) так ;   б) ні. 

13. Розташуй  заходи , здійснені  Петром І  на Україні  після 

битви  під  Полтавою,  хронологічним  ланцюжком 

а) вперше  офіційно  заборонено  українську  мову; 

б) створено Малоросійську  колегію; 

в)  до  Скоропадського  приставляється  резидент, що  контролює  

його  діяльність; 

г) управління  в Україні  повністю  перейшло  до Малоросійської  

колегії; 

д) українцям  заборонено  торгувати  з  іноземними   державами. 

14.Вибери  ті  твердження, що  відповідають  політичній  

діяльності  Д.Апостола 
а)займав  посаду  гетьмана  з 1727  по 1734 р.р.; 

б) був останнім   гетьманом  України; 

в)  його  діяльність  була   спрямована  на власне  збагачення і не  

приносила  користі  Україні; 

г) упорядкував  земельні  фонди і послабив  експлуатацію   

селянства; 

д)  здійснив  судову  реформу  і вивів  українське  судочинство  з під 

контролю Росії; 

ж) навів  порядок   у фінансах , сформував  бюджет України; 

з) обклав непомірними   податками  українських   купців  і   

ремісників. 

15.Після  смерті  Д.Апостола  у 1734 р.  російський  уряд … 

 ( закінчи  речення) 

а) відмінив  всі  реформи  гетьмана; 

б)  дозволив  передавати  гетьманську  булаву у спадок; 

в) призначив  гетьманом  К. Розумовського; 

г) 16 років  не  дозволяв  обирати  гетьмана. 

16.Встанови відповідність, створивши  хронологічні  пари: 
а) 1720 р.;  1)запроваджено  кріпосне право в Україні і  ліквідовано козацт- 

                                  во, як стан; 

б)1722 р;  2)Петром І  заборонено українську  мову; 

в) 1764 р.;  3)ліквідовано поділ України на полки і створено губернії; 

г)1775 р.;  4) смерть  останнього  гетьмана України; 

д) 1781-82 р.р.; 5)знищення Катериною ІІ  Запорізької Січі; 

ж) 1783 р.  6) приєднання Криму  до складу Російської  імперії. 
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17.Чи вірно, що  після  поразки  Визвольної  війни (1648-1676 р.р.)  

Польща  на Правобережжі  поновила політику  національного 

релігійного і соціального утиску українців? 

а)  так;    б)  ні. 

 

18.Створи  логічні  пари, об”єднуючі  дати з  подіями  що  відбувалися  

на  Правобережжі: 

а) 1699 р.;   1) козацьке  повстання  на чолі з С.Палієм; 

б) 1700-1704 р.р.    2) початок  гайдамацького  руху; 

в) 20-30 р.р. ХУІІІ ст.; 3) польський сейм  скасува на Правобережжі   

                                             козацький  устрій; 

г) 1738-1745 р.р.;  4) рух  опришків  на чолі з О.Довбушем; 

д) 1768 р   5) М. Залізняк  очолив  Коліївщину. 

19.Розташуй  українські  землі  у дві  групи  

І-розповсюдження  руху  гайдамаків; 

ІІ- розповсюдження  руху  опришків. 
а) Поділля;   д) Закарпаття; 

б)Волинь;   ж) Буковина; 

в) Київщина;  з) Брацлавщина. 

г) Галиччина; 

 

20.Які  українські   землі  і до  яких  держав  відійшли в  наслідок  

трьох  поділів  Польщі? ( утвори  трійки) 

а) 1772 р.;  1) Галиччина;  І) до   Росії; 

б) 1793 р.;  2) Київщина, Волинь, ІІ) до  Австрії 

                                    Поділля 

в) 1795 р.  3) Берестейщина 
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ТЕМА  УІ: УКРАЇНА  У СКЛАДІ  РОСІЙСЬКОЇ   

І АВСТРО-УГОРСЬКОЇ   ІМПЕРІЙ  

( кін.ХУІІІ- поч. ХХ ст.) 
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ТЕСТ  З ТЕМИ УІ 

“ Україна  у складі  Російської  і Австро-Угорської  імперій  

 (  кінець ХУІІІ– початок ХХ ст.ст.)” 

 

1.У ХІХ ст.  українські  землі  знаходилися  у  складі  двох  

імперій: 

а) Речі Посполитої;                        г) Османської; 

б) Російської;                  д) Австро-Угорської 

в) Німецької; 

2.Розташуй  українські  землі у дві  групи: І-ті, що  знаходилися  

у складі  Російської  імперії; ІІ- ті, що знаходилися  у складі 

Австро-Угорщини. 

а) Слобожанщина;  д) Східна Галиччина; 

б) Лівобережжя;   ж) Волинь; 

в) Південь;    з) Правобережжя 

3.Наведені  нижче  твердження  розділи у  дві  групи: І-  Росія; ІІ- 

Австро-Угорщина 
а) до складу  імперії  входить  1/10   території України; 

б)Валуєвським церкуляром  заперечувалося  існування  української  

мови взагалі; 

в) українська мова і культура не переслідувалися; 

г)  в офіційних   документах  вживається назва “ Малоросія”; 

д)духовенство  підтримувало ідею  українського національного  

відродження. 

4.Твори  розташуй у відповідності  до  хронології   їх  виходу   в 

світ і авторів. Виділи  той  твір,  що був першим  виданий   

українською  літературною  мовою 
а) 1798 р.;  І) “ Кобзар”;  1) Г.Квітка-Основ”яненко 

б) 1834 р.;  ІІ) “Історія Малоросії”    2) І. Котляревський; 

в) 1840 р.;  ІІІ) “ Малоросійські 3) М.Маркевич; 

                                         повісті” 

г)1842 р.;  ІУ) “ Енеїда”  4) Т.Шевченко 

5.Вибери  ті твердження , що  відповідають  Кирило-

Мефодієвському  товариству 

а)діяло  у Київі  у 1846-1847 р.р.; 

б) туди входило  50 чоловік, серед  них Т. Шевченко,М.Костомаров, 

П. Куліш; 

в) за мету  товариство  ставило  національне  визволення  України; 

г) ліквідація самодержавтсва і кріпосного  права на думку  більшості  

членів, мали відбуватися  збройним  шляхом; 

д)  члени  товариства  за свою  діяльність  були  засуджені і страчені 
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6.Розташуй  соціально- політичні  і національні  організації,  що  

діяли  на Україні  у  ХІХ ст. , в логічний ланцюжок  за  

хронологією  їх  виникнення 
а) декабристи; 

б) масонські   ложи; 

в)громадівський рух; 

г) Кирило-Мефодієвське  товариство; 

д) народовці. 

 

7.Вибери  ті твердження, що  відповідають  громадівському руху  

на Україні 

а) перші Громади  почали створюватися у  70-х р.р. ХІХ ст. 

б) громаду  в Києві  у 1859 р. очолював В. Антонович; 

в) громадівці  займалися культурно-просвітницькою  діяльністю : 

відкриттям  недільних шкіл, вивченням  української  мови, історії, 

літератури; 

г) там почали  свою  діяльність  П. Пестель, М. Чернишевський  , 

брати  Борисови. 

 

8.В якому  році   був  заснований  і як називався  перший 

український   журнал  в Російській  імперії? 
І) 1825 р.;   а) “ Основа”; 

ІІ) 1861 р.;   б) “ Громада” 

ІІІ) 1873 р.   в) “ Русалка Дністровая” 

 

9.За Емським  указом  від 1876 р. , підписаним Олександром ІІ,… 

а) заборонялася діяльність радикальної  організації  “  Народна  

Воля”; 

б) відмінялося  кріпосне   право; 

в) заборонялося  використання  української  мови 

10.Чи  погоджуєшся ти  з твердженням: “ Початок  другого  

етапу  громадівського  руху співпадає  із заснуванням  у 1873р. 

Південно-Західного відділу  Російського  географічного  

товариства, що   об”єднувало   більше   двохсот  членів” 

а) так;  б) ні. 

11.Закінчи  речення: “ Маркіян Шашкевич, Іван Василевич,  

Яків  Головацький   у 1830 р. у Львові  створили  культурно-

просвітницький  гурток…” 

а)  “Народна  Воля”; 

б) “ Братство  тарасівців”; 

в) Кирило-Мефодієвське  товариство; 
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г) “ Руська  трійця” 

д) “ Просвіта” 

12.Першою політичною  партією Наддніпрянщини  стала… 
а) РУП; 

б) НУП; 

в) УСДРП; 

г) РСДРП. 

13.Вибери  ті твердження, що  відповідають  діяльності  

товариства “ Просвіта” 
а) утворено  представниками суспільно-політичного  руху 

москвофілів; 

б)засновано у 1868 р. у Києві; 

в) товариство займалося  культурно-просвітницькою   роботою  на  

західній   Україні; 

г) осередки  товариства  діяли  по всій Наддніпрянській Україні; 

д) просвітники  ще  займалися  фінансово-економічною діяльністю; 

ж) “ Просвіта”  дала початок  Науковому товариству  ім. 

Т.Шевченка. 

14.Коли  було відмінено  кріпосне  право на  українських   

землях, що  перебували у  складі  Російської  імперії? 

а) 1848 р;   в) 1878 р.; 

б) 1861 р.;   г) 1904 р. 

15.Виберіть  твердження , які  відповідають  соціально-

економічному  розвитку  Наддніпрянської  України  ХІХ – 

поч.ХХ ст.ст. 
а)  була  одним з найбільш  розвинутих  індустріальних  регіонів  

Російської  імперії; 

б) сільське  господарство  базувалося на  поміщицькому 

землеволодінні  і на  праці  закріпачених  селян; 

в)Україна  мала  статус “європейської   житниці” 

г)  в Україні  переважно  працював іноземний  капітал і більшість  

прибутків вивозилася  за кордон; 

д)  залізниці в Україні  становили 3/5  залізничниз мереж  Росії; 

ж)  повільно  йде  процес  зростання  міст; 

з) селяни становлять  74 %  населення. 

16.Що не  відповідає  у кінці ХІХ – поч.ХХ ст.ст.  розвитку  

економіки у Західноукраїнському  регіоні 
а)  промисловість  домінувала  над  сільським  господарством; 

б) селяни складали  90 %  населення; 

в) капіталізація с\г  йшла  переважно “ американським  “ шляхом; 

г) важкої  промисловості  майже  не було, існувало нафтовидобувна , 

деревообробна  і харчова; 

д) економіка  мала  яскраво  виражений колоніальний  характер. 
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17. Наприкінці ХІХ ст. етнічний  склад  населення  на Україні  

був  таким ( створи  логічні  пари  з потрібних  данних) 
 

1) 80 %;   а)  росіяни; 

2) 12 %   б) білоруси; 

3) 8 %;   в) поляки; 

4) 6 %;   г)українці; 

    д) татари; 

    ж) євреї; 

    з)  молдовани. 

18.Які  наслідки   мала Столипінська аграрна   реформа 1906-

1911 р.р.  на Україні? 

а) зменшилися посівні  площі  і валовий  збір зерна; 

б) близько  50 %  селян  перетворилися  на фермерів; 

в) майже  зникли  малоземельні   господарства; 

г) послабилася  соціальна  напруга  на селі. 

 

19.Об”єднай  діячів  національно-визвольного  руху  у 

Наддніпрянській  Україні  поч. ХХ ст. з назвами патрій, які  

вони  очолювали 

 

1) М.Меленевський ;   а) Народна українська партія; 

2) В.Винниченко і С.Петлюра; б)Українська соціал-демократична спілка; 

3)М. Міхновський;   в) Українська соціал-демократична робітни- 

                                                                  ча  партія; 

4) А.Лотоцький;    г) Українська  радикальна  партія; 

5) Б. Грінченко;    д)Українська  демократична  партія 

 

20. Українці  у роки  І  Світової   війни воювали на боці  країн… 

а) Антанти; 

б) Троїстого  союзу. 
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ТЕМА  УІІ:  БОРОТЬБА   ЗА ВІДНОВЛЕННЯ  

ДЕРЖАВНОСТІ  УКРАЇНСЬКОГО  НАРОДУ 

           ( 1917-21 р.р.) 
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ТЕСТ   З ТЕМИ  УІІ 

“ Боротьба   за відновлення  української  державності  у 1917 –1921 р.р.” 

 

1. Розташуй основні  етапи Української  національно-демократичної  

революції  у хронологічному   порядку 

а) гетьманат  П.Скоропадського 

б) Директорія  УНР; 

в)  Доба  Українскої  Центральної  Ради; 

г) остаточне  ввстановлення  радянської  влади  на Україні 

2.Розташуй  події 1917 р.  у відповідності   до дат, склавши  логічні 

пари: 

І) 27  лютого       а)  обрання  І президента  України; 

ІІ) 2 березня;       б) буржуазна  революція  в Росії; 

ІІІ) 4 березня ;     в)  зречення  престолу  Миколою ІІ 

ІУ) 608  квітня     г)  утворення  Української  Центральної  Ради 

3.Чи можна  стверджувтаи, що Українську  Центральну  Раду,  як 

орган  влади,  визнавали  представники  основних  верств  населення 

а) так;  б) ні 

4. Вибери  політичних  діячів  , які ніколи  не входили  до складу 

Української  Центральної  Ради 
а) М.Грушевський; 

б) В.Винниченко; 

в) О.Керенський; 

г) С.Петлюра 

д)  В.Антонович – Овсієнко; 

ж) Є.Петрушевич 

5.Об”єднай  чотири  універсала , проголошені  Центральною  Радою,  з  

твердженням, що  розкривають  їх основний  зміст  ( утвори  логічні  

пари) 

І   а) не  здійснювати  самовільно  автономію  України 

ІІ   б) проголошення автономії України  у складі  Росії; 

ІІІ   в) проголошення  України  незалежною  державою 

ІУ   г) утворення УНР, як автономії  у складі  російської 

                                    республіки 

6.Які твердження  відповідають  рішенням Українського  

національного конгресу, який  працював  608 квітня 1917 р. у  Київі 
а) надання Центральній  РАді  повноважень  парламента; 

б)затвердження  кондидатури  гетьмана; 

в)визначення структури  Центральної  Ради 

г) обрання І президента України; 
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д) проголошення України  радянською  республікою 

7.Хто став  І президентом  Української респбліки 

а) В.Винниченко 

б) В.Ленін; 

в) С.Петлюра; 

г) П. Скоропадський 

д) М.Грушевський 

ж) Й.Сталін. 

8.Який  з іінверсалів  Центральної  Ради  був “ кроком  назад”  в 

здобутті  незалежності? 

І.ІІ.ІІІ.ІУ 

 

9.За своїм  складом  І уряд  Української  республіки  ( Генеральний  

Секретаріат)  у 1917  році  був… 

а) соціалістичним; 

б) соціал -  демократичним; 

в) кадетським 

г) комуністичним 

д) націоналістичним 

10.На які  українські  губернії  була  поширена  влада Українскої  

Центральної  Ради  у липні -  жовтні  1917 р. 
а) Харківьска; 

б) Київська 

в) Таврійська 

г) Волинська 

д) Катериноссславська 

ж) Подільська 

з) Херсонська 

й) Чернігівська 

і) Полтавська 

11.Вибери  ті заходи, які  здійснили  Центральна  рада  після  

більшовицького  перевороту  в Росії 

а) надіслали   Леніну   привітальну  телеграму; 

б)поширила  свої  повноваження  ще  на 4 українські  гуьернії; 

в) звузила  повноваження  Генерального Секретаріату 

г) скасоване  поміщиццьке  землеволодіння; 

д)  ліквідована  смертна  кара; 

ж) скликані  Установчі  збори 

 

12.Чи Підтримала  Центральна  Рада  більшовицький  уряд  Леніна? 

а)так ;  б) ні 

13.Коли  було  проголошено утворення  УНР? 

а) 27 лютого  1917 р 
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б) 4  березня  1917 р 

в)  25-26  жовтня 1917 р 

г) 7 листопада  1917 р. 

 

14.Коли в Росії відбувся більшовицький   переворот? 

а) 3 липня 1917 р.; 

б) 25 жовтня 1917 р.; 

в) 18 березня 1918р.. 

15.Розташуй події з історії України хронологічним ланцюжком.  

а) гетьманат Скоропадського; 

б) початок окупації України австро-угорськими  військами; 

в) створення Центральної Ради; 

г) перше встановлення Радянської влади на Україні; 

д) утворення уряду Директорії; 

ж) проголошення Акту Злуки, УНР і ЗУНР; 

з) радянсько-польська війна. 

16.1 Всеукраїнський з”їзд Рад   відкрився 4 грудня 1917 р. 

у..., там було присутньо... більшовиків ( створи  логічну  

пару) 

I) Харків; а) 1.5 тис. чол.  з 2.5 тисдел 

II) Львів б) 127 чол  з 2.5 тис дел 

ПІ) Київ                        в) 500 чол. з 2.5 тис.дел  

17. Коли    і за    яким    Універсалом    Україна    

проголошена 

незалежною державою?( утвори логічну пару) 

І) а) 25 жовтня 1917 р.; 

П) б) 9 січня 1918 р.; 

III) в) 2 березня 1918 р.; 

IV) г) 29 квітня 1918 р. 

18.Що відповідає періоду війни УНР з 

більшовиками (грудень 1917 р. - січень 1918 р.) 

а) Центральна Рада   проголосила УНР незалежною  державою;  

б) війська УНР переважали  більшовицькі  у 20 разів;  

в) армію більшовиків очолював Антонович- Овсієнко; 

г) кияни  з радістю  зустріли Червону Армію у січні 1918р.; 

д) внаслідок " червоного   терору" вчиненого Муравйовим загинуло 

5 тис, киян. 

19.Протягом   лютого-квітня 1913 р. в Україні    реальна 

влада знаходилася в руках... 

а) гетьмана П. Скоропадського; 

б) С. Петлюри; 

в) німецько-австрійської окупаційної влади; 
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г) Тимчасового уряду О. Керенського; 

д) РНК на чолі з Леніним. 

 

 

 

203авдяки яким військовим силам 7 березня 1918 р. 

Центральна Рада повернула  собі владу в Києві? 

а) польська армія; 

б) австро- німецькі війська; 

в) Червона Армія; 

г)Біла Армія. 

21.У листопаді 1918 р. у грамоті “До всіх українців" гетьман  

П. Скоропадський... 

а) проголосив незалежність України; 

б) скасував суверенітет України; 

в) проголосив радянську владу на Україні. 

22.Які твердження   відповідають політиці гетьманату 

П. Скоропадського? 

а) зберігалася республіканська форма правління; 

б) встановлювався авторитарний режим; 

в) вводилася загальна  військова повинність; 

г) земля поміщиків передавалася  селянам; 

д) переслідувалися прояви відродження української культури. 

23.Які українські   землі входили до складу Австро-Угорської 

імперії у 1917 р.? 

а) Східна Галиччина; г) Волинь; 

б) Закарпаття; д) Поділля; 

в) Буковина;                               ж) Лівобережжя 

24.Що відповідає Брестському   миру  від 27 січня 1918 р«? 

а) укладений між Центральною Радою і Четвертим  Союзом; 

б) німецько-австрійські  війська окупують Україну; 
в) більшовицький   український уряд мав забезпечувати окупантів  

с.г. продукцією; 

г) визнавалася самостійність УНР, 

25.Які діячі не входили   до уряду Директори?  

а) Петлюра; г) Грушевський; 

б) Швець; д) Макаренко 

в) Андрієвський; ж) Левицький; 

з) Винниченко    і) Петрушевич  
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26.3 якого міста України поширювалася радянська влада (там вона 

була проголошена вперше)? 

а) Одеса; в) Харків; 

б) Київ; г) Львів. 

27.Що відповідає історії існування ЗУИР? 

а) республіканська форма правління; 

б) презвдент - К. Левицький; 

в) існувала власна армія; 

г) столиця - Львів; 

д) входили землі Східної Галиччини, Закарпаття, Буковини; 

ж) ЗУНР не визнавалася країнами Антанти 

 

28.Як довго була при владі в Києві Директорія УНР?  

а) 1.5 місяця; 

б) 6 місяців; 

в)1 рік. 

 

29.Розташуй лідерів у відповідності до назв проголошених 

держав, в керівництво яких вони входили ( утвори логічні групи) 

І) Українська держава; а) Євген Петрушевич; 

П) УНР б) В. Винниченко;        д) А.ІГ'ятаков; 

Ш)УСРР в) С, Петлюра; ж) ПСкоропадський 

ІУ)ЗУНР г)Ф.Лизогуб 

30.Поставнвши другий раз під свій контроль Україну, 

більшовики впровадили  “військовий комунізм", який 

передбачав: 

а) приватизація промисловості, фінансів, зв"язку; 

б) заборона приватної торгівлі; 

в) багатопартійна система; 

г) продподаток на селі; 

д) карткова система розподілу продуктів; 

ж) загальна трудова повинність 

31.Директорія планувала, що вища законодавча влада в УНР 

буде належати... 

а) Директорії; 

б) Раді народних міністрів; 

в) Центральній Раді; 

г) Трудовому конгресу; 

д) Тимчасовому уряду. 
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323а своїм спрямуванням уряд Директорії був... 

а) соціалістичним; 

б) комуністичним; 

в)націоналістичним; 

г) монархічним. 

33. Ризьким мирним  договором, укладеним 18 березня 1921р... 

а)радянська влада закріплювалася у Наддніпрянській Україні; 

б) на території Волині і Галиччини утворювалася УНР 

в) до Польщі відійшла західна і Південна Україна; 

г) Польща і УСРР припинили війну і поділили Україну. 

34.Чи була утворена єдина  Українська  держава  після  подій  

1917-1922 р.р.? 

а) так; 

б) ні. 

35Розташуй події з історії ЗУНР логічним   ланцюжком 

а) повстання у Львові; 

б) утворення ЗУНР; 

в) переїзд уряду ЗУНР   до Тернополя; 

г) утворення    Української    Національної    Ради      на чолі      з  

Петрушевичем; 

д) проголошення Акту Злуки ЗУНР і УНР; 

ж) окупація польськими військами  Східної Галиччини. 

36.Яка політична подія поклала край реальним можливостям 

утворити незалежну українску державу? 

а)Ризький мир; 

б) втсановлення  радянської влади в Києві  вдруге; 

в) окупація України австро- німецькими  військами; 

г) падіння   гетьманату Скоропадського; 

д) падіння ЗУНР. 

37.В складі яких країн опинилися  українські землі у 1922 р.? 

а)СРСР; г) Угорщини; 

б) Польща; д) Румунія; 

в) Литва; ж) Чехословаччина. 

 

38.Коли Червона Армія втретє встановила  радянську владу на 

Україні? 

а) весна 1919 р.; 

б) зима 1920 р.; 

в) осінь 1921 р.; 
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г) літо 1922 р.. 

39. Закінчи речення :  “ С. Петлюра, який очолив залишки 

військ УНР, 24 квітня 1920 р. укладає договір з ... про спільні 

військові дії проти...” 

а) Біла армія; 

б) Червона армія; 

в) польське військо; 

г) австро-угорське військо; 

д) війська Антанти; 

ж) військо П. Скоропадського. 

40.В складі яких країн опинилися  українські землі у 1922 р.? 

а)СРСР; г) Угорщини; 

б)Польща; д)Румунія; 

в) Литва; ж) Чехословаччина. 
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ТЕМА  ІХ :   “ УКРАЇНСЬКІ  ЗЕМЛІ   

у 20-30 – х р.р. ХХ ст. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

 

 

 

 

ТЕСТ  З ТЕМИ УІІІ 

 

“ Українські   землі  у 20-30-х р.р. ХХ ст. 

 

1. Які радянські  республіки об”єдналися в СРСР у 1922 р.? 
а) Російська 

б) Польська 

в) Українська; 

г) Прибалтійська; 

д) Білоруська; 

ж) Закавказька 

2.Розташуй українські  землі у відповідності  до тих  держав , у 

складі  яких  вони  знаходилися  у 20-х р.р. ХХ ст. 
І) Польща;   а)  Закарпаття 

ІІ) Чехословаччина б) Наддніпрянська Україна 

ІІІ) Румунія   в) Буковина 

ІУ) СРСР   г) Східна  Галичина 

    д) Західна  Волинь і Полісся 

     ж) Холщина і Підляшшя 

 

3.Розташуй  ознаки у 2 групи : І – “  політика  військового  

комунізму” ; ІІ- “ нова  економічна  політика” 

а) повна  націоналізація  промисловості, фінансів  , зв”язку 

в)  продподаток; 

г) заборона  привтаної  торгівлі 

д) привтаизація  дрібних  підприємств 

ж)  дозвіл  на оренду  землі  й найману  працю 

г)  ліквідація  загальної  трудової  повинності; 

і)  залучення  іноземного  капіталу  в економіку 

ї) введення  карткової  системи; 

е) централізація управління промисловості; 

првоедення  грошової  реформи 

4.Закінчи вислів : “ Соціально економічна  криза  1921 р.  

примусила  більшовиків  замінити … на … 

а) індустріалізація ; 

б) українізація 

в) неп 

г) голодомор 

д) політика  “ війського  комунізму” 

5.Наслідки  НЕПу  було … 
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а)  падіння  промислового виробництва; 

б)  підйом  сільського  господарства; 

в)  пожвавлення  торгівлі; 

г)  масові  епідемії  і голод; 

д) перехід  всіх  підприємств  у державну  власність; 

ж)  зменшення інфляції 

6.Коли  була  прийнята Конституція СРСР ? 
а) 1921 р. 

б) 1922 р. 

в) 1924 р. 

г) 1929 р. 

7.Політика  радянського  керівництва  , що  передбачала  

задоволення  певних  національних  вимог українського народу 

називається… 

а) колективізація; 

б) геноцид; 

в) розкуркулення; 

г) українізація; 

д) індустріалізація. 

8.Вибери  прибучників  національно-культурного  відродження 

УСРР  у 20-х р.р. 
а) О.Шумський; 

б) Д. Мануїльський; 

в) Г.Гринько; 

г) М.Скрипнік; 

д) В.Чубар; 

ж) М. Волобуєв 

 

9.Наслідки укранізації  були   для Наддніпрянської  України… 
а) позитивні; 

б)  негативні. 

10.Процес утворення  великого  машинного виробництва  в усіх  

галузях  господарства  називається… 
а) репресія; 

б) продрозверстка; 

 в) колективізація; 

г) індустріалізація. 

11.Що відповідає кколективізації с/г  в радянській Україні? 

а) знищені  сильні приватні  господарства  на селі; 

б) об”єднання господарств  проводилося  за принципом 

добровільності; 

в)колективізація здійснювалася  прискореними  темпами; 

г) зразу  ж  підвищився  рівень с/г  виробництва; 
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д) як наслідок  колективізації  - голодомор; 

ж) завдяки  колективізації  отримані  кошти  для індустріалізації. 

 

12.Створи  логічні  пари   з дат і подій  історіх УРСР 

а) 1925 р.  І) голодомор; 

б) 1929 р.  ІІ) пік сталінських  репресій; 

в) 1932-33 р.р. ІІІ) проголошення курсу  на індустріалізацію; 

г) 1937-38 р..р ІУ) згортання українізації. 

13.Проти  кого  у 30-х роках  були  спрямовані  репресії  на  

Україні? 

а) селяни;   д) церковні  діячі; 

б) інтелегенція;  ж) діячі  мистецтва 

в)члени КП(б)У;  з) військові 

г) науковці; 

14.Розташуй  події  в хронологічній  послідовності 
а) встановлення  одноосібної  сталінської диктатури; 

б)утворення СРСР; 

в) проголошення СРСР; 

г) початок індустріалізації; 

д)  голодомор  на Україні; 

ж) впровадження  НЕПу. 

15.Геноцид спрямований проти українського  народу ( великий  

голодомор)  забрав  життя… 
а) 1 млн. чол.; 

б) 3 млн. чол.; 

в) 5 млн. чол.; 

г) 10 млн. чол. 

16.Що відповідає  соціально- економічному  життю  в радянській  

Україні  у 30-х р.р.? 
а) існувала  багатопартійна  система; 

б)проводилися  масові  репресії проти  невинних; 

в)  національні  політичні  організації  роблять  спроби  виходу  

України  із  складу  СРСР; 

г) Україна  стала  індустріально-аграрною; 

заохочується  приватне  землеволодіння; 

ж) демократичні  свободи  громадян  обмежуються 

17.Чи виконувалися  Компартією  всі  положення Конституції  

УРСР  від 1937 р.? 

а) так;   б )  ні. 

18.Закінчи  речення : “ Формально СРСР  був … , а реально… 

а) конфедерацією; 

б) федерацією; 

в) унітарною   державою; 
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г) імперією. 

 

19.У складі яких   держав  західноукраїнські  землі  мали  

автономні  права  у 20-30- х роках? 

а) Польща; 

б) ЧСР; 

в) Румунія. 

20.Що відповідає  політиці  Польщі, щодо  українських  земель? 

а) робилися великі  капіталовкладення  в економіку Галиччини; 

б) заборонялося  вживати українську  мову  в закладах  освіти  і  

державних  установах; 

в) розгорталися  репресії  проти  українців; 

г)  заохочувалась  діяльність ОУН. 

21.Організація Українських  Націоналістів  мала  на меті… 

а) утворення  соборної  української  держави; 

б) збереження  багатопартійної системи; 

в) встановлення націоналістичного  диктаторського  режиму; 

г)  використання  терору – як  методу  боротьби. 

22.Вибери  лідерів  ОУН  в Галиччині 
а) А. Мельник; 

б) А. Шептицький; 

в) С.Бандера 

г) Є. Коновалець; 

д) А.Волошин 

23.Знайди  твердження , що  відповідають соціально-

економічному  і політичному  розвитку Закарпаття у 

міжвоєнний період 

а) знаходилося  у складі Польщі; 

б) аграрно-індустріальний  регіон; 

в) існували  можливості  розвитку  української  освіти  і культури; 

г) у 1939  році  окуповане  Угорщиною; 

д) більшість  українських  політичних  організацій  стояло  на  

позиціях москвофільства. 

24. Що відповідає  Буковині  в міжвоєнний  період 

а) знаходилася  у складі ЧСР; 

б) економічно відстала  країна; 

в) у 30-х р.р. не було  жодної  української  школи; 

г) діяльність  українських  політичних  організацій  заборонено. 
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ТЕМА ІХ:  “ УКРАЇНА  В  ДРУГІЙ  СВІТОВІЙ  
ВІЙНІ” 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

 

 

ТЕСТ  З ТЕМИ ІХ 

“ Україна в Другій світовій війні” 

1. Людські втрати України у війні складають... 

а) 5 млн. чол.; 

б) 10 млн. чол.; 

в) 20 млн.чол. 

2.Велика Вітчизняна війна Радянського Союзу  розпочалася... 

а) 22 червні 1939 р.; 

б) 1 вересня 1939 р.; 

в) 22 червня 1941 р.. 

 

З.Частина     німецької     армії,   яка   наступала      на   Україну 

називалася... 

а)" Північ"; 

б)" Південь"; 

в) "Центр". 

4. Севастополь знаходився в облозі... 

а) 30 днів; 

б) 120 днів; 

в) 250 днів; 

г) 900 днів. 

5.Оборону    України    здійснювали    війська    фронтів ...    під 

командуванням генералів... ( створи 2 логічні пари) 

I) Північний фронт; а)Кирпонос; 

II) Південо -Західний фронт; б) Москаленко; 

III) Південий фронт; в) Чередніченко; 

IV) Східний фронт г) Тимошенко. 

6.Коли останній населений пункт на Україні був окупований  

німцями? 

а) 22 вересня 1941 р.; 

б)22 липня 1942 р.; 

в) 22 жовтня 1942 р.. 

7.Створи    хронологічний    ланцюжок з подій Великої 

Вітчизняної   війни 

а) Карпатська операція; 

б) Сталінградська битва; 

в) Корсунь-Шевченківська операція; 

г) звільнення Львова; 

д) "харківська катастрофа"; 

ж) битва під Московою. 

8. Що відповідає руху опору на Україні 
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а) діяло 800 партизанських  загонів; 

б) УПА очолив Г.Строкач; 

в) радянські партизанські загони і УПА співпрацювали; 

г) діяло 23 підпільних обкомів комсомолу  і 10 обкомів КП( б)У  

д) найбільші партизанські загони очолювали С.Ковпак, М. Боровик, 

ОФедоров та інші. 

9. 6 листопада   1943 року було визволено  місто… 

а) Одеса; 

б) Київ; 

в) Харків; 

г) Севастополь; 

д) Львів; 

ж) Луцьк. 

10.Друга світова віна   розпочалася ...і в ній приймало участь ... 

держав ( склади пари) 

а) 22 червня 1939 р.; І) 38 держав; 

б) 1 вересня 1939 р.; II) 50 держав; 
в) 22 червня 1941 р Ш) 61 держава. 

11. Визнач ті українські землі, які  були  приєднані до СРСР  

у 1939-1941 р.р. 

а) Правобережжя; 

б) Галиччина; 

в) Буковина; 

г) Закарпаття; 

д) Крим. 

 

12.Вибери вірні твердження: 

а) німецьке командування розраховувало розбити Червону армію 

за 7-8 тижнів; 

б) в перші   місяці   війни   радянські   війська   вели наступальні 

операції; 

в) вся Україна була захоплена німцями у листопаді 1941 р.; 

г) оборона Севастополя тривала 250 днів.  

1З.Розташуй   події Другої   світової  війни     хронологічним 

ланцюжком 

а) капітуляція Японії; 

б) капітуляція Німеччини; 

в) утворення  державного комітету оборони на чолі з Сталіним; 

г) захоплення  німцями Севастополя; 

д) Східно-Карпатська операція; 

ж) трагічне форсування Дніпра. 
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14.Коли   територія   України   остаточно   була   звільнена     

від фашистських загарбників? 

а) 23 серпня 1943 р.; 

б) 28 жовтня 1944 р.; 

в) 9 травня 1945 р.; 

г) 2 вересня 1945 р. 

15.  Що відповідає     вкладу     України     в     перемогу       над 

Німеччиною? 

а) людські втрати -10 млн. чоловік; 

б) воювало 20 млн. українців; 

в) більшість    радянських фронтів очолювали    українці       за 

походженням; 

г)зруйнувано 214 міст і 100 тисяч сіл.  

 

16.Що    відповідає    фашистському    "новому    порядку"     

на Україні? 

а) проголошення автономії України; 

б) Україна розчленована на окремі частини; 

в) вбито   приблизно 4 млн. мирного населення; 

г) проведення голокосту проти євреїв; 

д) підтримка проявів українського національного руху; 

ж) пограбування національного багатства України 

17. Кому протидіяла Україснька повстанська армія? 

а) німцям та їх союзникам; 

б) Армії Крайовій; 

в) польському населенню; 

г)" червоним" партизанським загонам;  

д) Червоній армії;  

ж) керівництву ОУН. 

18. Які   з цих військових операцій відбулися на Україні у 

1944 

році? 

а) Сталінградська; 

б) Житомирсько-Бердичевська; 

в) Орлово-Курська; 

г) Харківська; 

д) Корсунь — Шевченківська; 

ж) Вісло- Одерська; 

з) Львівсько- Сандомирівська. 

19.Найдовша битва Другої світової, яка започаткувала 

початок коріного   перелому у ході війни була під… 
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а) Сталінградом; 

б) Прохорівкою; 

в)Курськом; 

г) Харковом; 

д) Києвом. 

20. Оборона Києва тривала  з ... по ... 1941 р. 

а) 22 червня 

б) 7 липня; 

в) 9 серпня; 

г) 26 вересня; 

д) 17 листопада. 
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ТЕСТ  З  ТЕМИ  Х 

« УРСР у складі Радянського Союзу  у 1945-1991 р.р.» 

1.Що   відповідає суспільно-політичному  життю в СРСР  у 1945-1953 р.р.? 

а) введена  посада  президента; 

б) поновилися  репресії  проти  громадян; 

в)  життя  громадян  постійно  контролювалося  органами НКВС; 

г) вибори  до парламенту  проводились  на альтернативній основі; 

д) зміцнювався  культ  особи  Сталіна; 

ж) “ малим  народам” СРСР  надана часткова  автономія. 

2.В результаті  операції  “ Вісла”…  ( продовжи  речення) 
а) українців з прикордонних  регіонів  Польщі виселили в СРСР; 

б) українців  з прикордонних  регіонів  Польщі розселили  по  території 

Польщі; 

в) поляків  з України  виселили  у Польщу. 

 

3.Коли  Україна  увійшла  до ООН? 
а) 1945 р.;  г) 1991 р.; 

б) 1961 р.;  д) 1996 р. 

4.Четвертий  п”ятирічний  план ( 1945-1951 р.р.)  передбачав 

асигнування  галузей  економіки  у такому  порядку ( найбільш 

фінансована  - наменшфінансована) 

а) сільське  господарство; 

б) легка, харчова  промисловість; 

в) важка, оборонна  промисловість. 

5.Офіційно  за державним устроєм СРСР  після  війни  

залишився …, а  реально був… 
а) федеративна парламентська  республіка; 

б) конституційна  монархія, унітарна  країна; 

в) федеративна  президентська  республіка; 

г) тоталітарна  диктаторська  імперія. 

6.Дисидентський рух   виник  в Україні  у сер…. 

а) 50-х р.р.; 

б) 60-х р.р.; 

в) 70-х р.р. 

7.Розташуй  у дві   групи характеристики  різних  періодів  

розвитку СРСР : І-  правління  М.Хрущова; ІІ- правління  

Л.Брежнєва 

а) виникає  опозиційний  рух  “ шестидесятників”; 

б)  засуджувався  культ особи  Сталіна; 

в) проголошена  у зовнішній  політиці  “ Програма  миру”; 

г)  падіння  продуктивності  праці  і  якості  продукції  виробленої в 

СРСР; 
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д)  запущено  у космос  першого  космонавта; 

ж) почалась  реабілітація  репресованих  народів; 

з) масовий  розпродаж  національних  багатств; 

і) ВПК становить  80 % промислової продукції. 

8.У 1959 р.  на Львівщині  виникла Українська  робітничо- 

селянська спілка  на чолі з…, яка вимагала… 

І)  В.Стусом;  а) повернення Галиччини до складу Польщі; 

ІІ) Л. Костенко;  б) усунення М.Хрущова  від  влади; 

ІІІ) Л.Лук”яненко; в) перебудувати  суспільство в СРСРна демократичних   

                                              засадах; 

ІУ) В.Чорноволом г) виходу України  із складу СРСР. 

9.16 липня 1990 р. Верховна  Рада України   прийняла… 

а) зміни  і доповнення  до Конституції  УРСР; 

б)Декларацію  про державний  суверенітет України; 

в) Декларацію  про  незалежність України. 

10.Вибери ті твердження, що  відповідають  серпневому  путчу 

1991 р. 
а) його  організували  демократи; 

б)  Горбачов  був  усунений  від влади  і ізольований; 

в) мета  путча  - врятувати  СРСР  і повернутися  до  тоталітарної  

диктатури; 

г)  народ  країни  підтримав  заколотників; 

д) заколот  зазнав  поразки  через  рішучі   дії Б.Єльцина. 

 

 

11.Які  землі,  заселені  переважно українцями,  після  війни залишилися  

поза  межами  України? 

а) Посяння;             г) Лемківщина; 

б) Волинь;   д) Холмщина; 

в) Закарпаття;  ж) Поділля. 

12.Яку посаду  достатньо було  зайняти в СРСР  після війни щоб стати  

реальним головою держави? 

а) президент; 

б) голова  Ради  Міністрів; 

в) голова НК ВС; 

г) І секретар ВКП(б); 

д) голова  Верховної Ради. 

13.Післявоєнний  голод в Україні  був упродовж… 

а) 1945 р.; 

б) 1946 – 1947 р.р.; 

в) 1948 – 1949 р.р. 

14.Метою  “ жданівщини”  в Україні  було… 
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а) намагання  забезпечити  продовольством  населення  в період післявоєнного  

лихоліття; 

б) придушення  національно- визвольного руху  і розправа  з діячами  

української  культури; 

в) розширення  прав  республік, що  були  у складі СРСР; 

г) знищення  загонів ОУН –УПА. 

15.На виборах   до Верховної   Ради  України  у березні 1990 р.  

Демократичний  блок  на  чолі  з  …  здобув ….  депутатських  

мандатів; комуністична  партія  на чолі з … здобула  … мандата 
І) 125 ;   а) О.Мороз; 

ІІ) 200;   б) Л.Кравчук; 

ІІІ) 300;   в) І.Юхновський 

 

16.Вибери  ті  твердження, що  відповідають  правлінню  Хрущова 

а)реабілітовані  раніше  репресовані  народи:  німці Поволжя, кримські  

татари,  болгари; 

б) заколот  1957 р. проти  Хрущова, організований Молотовим, Малєнковим і 

Кагановичем  був успішним; 

в) підтримана  революція  1956 р.  в Угорщині; 

г) реорганізовано  систему  тюремних  таборів; 

д) введені  податки  на фруктові  дерева і кущі; 

ж) Крим  від РРСР  перейшов  до УРСР; 

з) ліквідовані  галузеві  міністерства і створені  територіальні. 

 

17.Першою легальною дисидентсською організацією  створеною  у 1976 р. 

в Україні  була… 

а) Українська  робітничо-селянська  спілка; 

б) Український  національний  фронт; 

в) Українська Гельсінська  Група. 

18.Які твердження, щодо  зовнішньої  і внутрішньої  політики СРСР  у 60-

70-х р.р.  є хибними? 
а) відсутність  жорсткого  контролю  над  ЗМІ; 

б) активізація  дисидентського  руху; 

в) концентрація   влади  в руках  Л.Брежнєва; 

г) придушення  “ Празької  весни”; 

д) припинення  “ холодної  війни”; 

ж)створення  сприятливих  умов  для  розвитку  національних  культур  в 

об”єктах  федерації; 

з)  договір  з США  про нерозповсюдження   ядерної   зброї. 

19.Розташуй  події  з історії СРСР  в хронологічний  ланцюжок 

а) серпневий  заколот  консерваторів ( путч); 

б) підписання  заяви  про  розпад СРСР; 

в) початок  масового виходу  громадян  з лав КПРС; 
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г)  проведення  перших вільних  виборів  до парламенту СРСР; 

д) “  парад  суверенітетів”; 

ж) складання  Горбачовим    повноважень  предизента СРСР. 

20.Хто  7 грудня  1991  р.  підписав  заяву  про припинення існування 

СРСР? 
а) Л.Кравчук; 

б) Г.Янаєв; 

в) М.Горбачов; 

г) Б.Єльцин; 

д) О. Шушкевич. 

21.Яка    українська  земля   у 1945 р. перейшла  від ЧСР  до 

складу  Радянської  України? 

а) Холмщина;   г) Посяння; 

б) Закарпаття;   д) Волинь; 

в) Лемківщина;   ж) Поділля. 

22.Боротьбу населення  Західної  України  проти  встановлення   

комуністичного  режиму  у 1945-50-х р.р. очолювали  дві  сили:… 
а) соціалістична партія; 

б) греко-католицька  церква; 

в) фашистські  організації; 

г) ОУН – УПА; 

д) Народний Рух України. 

23.Розташуй лідерів СРСР у хронологічному   порядку  їх  

правління: 

а) М.Хрущов;   г) Л.Брежнєв; 

б) Й Сталін;   д) К Черненко; 

в) М.Горбачов;   ж) Ю. Андропов 

 

24.П”ятирічка 1946 – 1950 р.р.  була  виконана  достроково , тому  що … 
а) існував  високий  рівень  матеріального заохочення  працівників; 

б) використовувалася  безкоштовна  праця в”язнів  ГУЛАГу  і 

військовополенених; 

в) СРСР  отримав  допомогу  за “ планом  Маршала”; 

г) експлуатувався  патріотичний  ентузіазм  громадян; 

д) надходили  репарації  з Німеччини. 

25.Хто був  головнокомандувачем  загонів УПА  у ІІ пол. 40-х р.р.? 

а) Л.Каганович; 

б) Жданов; 

в) Р.Шухевич; 

г) П.Шелест. 

26.На якому  з”їзді  КПРС  Хрущов  відкрито  засудив  культ  особи  

Сталіна? 

а) Х ; б) ХУ;  в) ХХ. 
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27.Утвори   логічні  пари,  об”єднавши  лідерів СРСР  з  

періодами  їх  правління 
а) 1945-53 р.р.   І) М.Хрущов; 

б) 1953 – 64 р.р.   ІІ) Й Сталін; 

в) 1964-82 р.р.   ІІІ) Л.Брежнєв; 

г) 1982-84 р.р.   ІУ) М.Горбачов; 

д) 1984-85 р.р.   У) Ю.Андропов; 

ж) 1985 –91 р.р.   УІ) К.Черненко. 

28.Розташуй  у дві групи характеристики  різних  періодів  

розвитку  СРСР: І- правління  М.Хрущова; ІІ- правління  

Л.Брежнєва 

а) впроваджується  ідея  засадження кукурудзою  навіть  

непридатних  для цього  земель; 

б) введені хлібні  картки; 

в) проведені  економічні  реформи  О.Косигіна; 

г)  почався  масовий  від”їзд  молоді  з села; 

д)  з”явилися  нові  журнали :  “Юність”, “ Наш  современник” і т.п. 

29.Розташуй прояви  реформи  Горбачова  у відповідності  до 

проголошених  гасел 

І-“гласність”  а) подолання  економічного відставання СРСР; 

ІІ- “прискорення”  б) оприлюднення  раніше  прихованої інформації; 

ІІІ- “ перебудова”   в)  припинення  “ холодної війни”; 

ІУ- “ нове  мислення”    г)  демократизація  державного апарату. 

 

30.Що не відповідає зовнішній політиці М. Горбачова? 

а)  погіршення  відносин  з США; 

б) виведення  радянських  військ  з Афганістану; 

в)  припинення  діяльності  ОВД; 

г)  придушення  демократичних  революцій  у Східній  Європі; 

д) створення  перешкод в процесі об”єднання  Німеччини. 

 

31Що відповідає  соціально-економічному  розвитку 

українського  села  у  1946-1953 р.р.? 

а) введено  податки   на фруктові  дерева  і кущі; 

б)  дозволено  селянам  виходити   з колгоспів,  завбравши  свій  

земельний пай; 

в) оплата  праці  колгоспників  мізерна; 

г) голод 1946-1947 р.р.  забрав  5 млн.  чоловік; 

д)  сільські  жителі  отримали   паспорти  і могли  вільно  переїзжати  

у міста. 
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32.Коли Кримський півострів  був  переданий  від РСФР  до 

УРСР? 

а) 1945 р.;  в) 1991 р.; 

б) 1954 р.  г) 2005 р. 

33.Які  твердження  відповідають   сутності  повоєнних 

суспільноєкономічних  перетворень  у Західній  Україні? 

а) здійснення  насильницької  колективізації; 

б) зростання популярності   комуністичної партії  і масовий  вступ  

до її  лав західноукраїнського  населення; 

 в) індустріалізація  і модернізація  економіки; 

г) викладання  у школах  і у вузах  ведеться  переважно  українською  

мовою; 

д) насадження  тоталітарного  режиму  , масові  репресії. 

34.Які  твердження , щодо  зовнішньої  політики  М.Хрущова , є 

хибними? 
а)  припинені  дипломатичні  відносини  з Японією; 

б) покращуються  відносини  з Китаєм  і Албанією; 

в) приймається  участь  у придушені  революційних  рухів  в країнах 

ОВД; 

г) погіршуються відносини  з Югославією; 

д) підтримуються  національно –визвольні  рухи  в Азії  і Африці. 

35.”Золота п”ятирічка”  брежнєвської ери  прийшлася  на … рр. 

Завдяки  реформам … ( вибери  потрібну  дату  і прізвище) 
І)  М. Підгорний ;   а) 1665-1971 р..р; 

ІІ) О.Шелест;   б) 1971-1975 р.р.; 

ІІІ) О.Косигін;   в) 1976 –1980 р.р 

 

36.Упродовж 1970-1974 р.р.  у Львові  розповсюджувався 

самвидавський  журнал  “  Український  вісник”, що  сприяв  

організації   і консолідації дисидентського  руху. Редактором  

журнала був… 
а)  П. Шелест;   г) В.Чорновіл; 

б) В. Щербицький;  д) М. Руденко 

в) Л. Лук”яненко; 

37.Які  з наведених  характеристик  стосуються  періоду  

брежнєвського  “ розвинутого соціалізму”? 

а)  товарний  дефіцит; 

б)зменшення  бюрократичного апарату; 

в) зменшення з\п  у галузях  матеріального виробництва; 

г) успіхи  у будівництві  житлових і культурно-побутових  об”єктів; 

д)  зведення  заводів  - гігантів  за застарілими   технологіями. 

38.Хто був  ініціатором  реформування радянського супільства  

у 80-х  роках? 
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а)  К Черненко;   г) М.Горбачов 

б) Л.Брежнєв;   д) Б.Єльцин. 

в) М.Хрущов; 

39.Об”єднай  дати  і події  у логічні   пари 

а) 1985 р.   а) введення  поста   президента  СРСР; 

б) 1986 р.   б) перші  вільні   вибори  до  парламенту  СРСР; 

в) 1988 р.    в)  обрання  Горбачова   Генеральним  секретарем  КПРС; 

г)1989 р. г)  прийняття   закону  “ Про  кооперацію”; 

д) 1990 р.     д)  аварія  на ЧАЕС. 

40.Об”єднай  поняття  і осіб,  яких вони  стосуються у логічні   пари 

І) Й.Сталін;   а) “ відлига”; 

ІІ) М.Горбачов;  б) “ застій”; 

ІІІ) Л.Брежнєв;  в) терор; 

ІУ) М.Хрущов;  г) перебудова 
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ТЕМА  ХІ: “ УКРАЇНА  В УМОВАХ  НЕЗАЛЕЖНОСТІ” 
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ТЕСТ   З ТЕМИ  ХІ: 

“ Україна  в умовах   незалежності” 

1.У 2000 р. у  світовому  рейтингу  Україна  посіла   третє   місце  в світі  за… 
а)  популярністю  туристичних   курортів; 

б) освітченністю населення; 

в)  кількістю  експортуємого  товару; 

г)  корумпованістю 

2.Розташуй події  з історії  незалежної  України  хронологічним  ланцюжком 

а)прийняття  Акту  про  незалежність; 

б) “ помаранчова   революція”; 

в) підписання  президентом   наказу  про  відставку  уряду  Ю. Тимошенко; 

г)  призначення   прем”єр  - міністром  В. Ющенка; 

д)  прийняття  Конституції  України; 

ж) конституційна  реформа  ухвалена  парламентом; 

з) перша  перемога Л.Кучми  на  президентських виборах. 

3.Розташуй поняття , що  стосуються  кандидатів  у президенти  на  виборах  

2004 р.  у дві  групи:  І – В. Янукович; ІІ – В.Ющенко 
а) центральні  і західні   регіони  країни; 

б) південно-східні  регіони; 

в) “ Партія регіонів”; 

г) “ Наша  Україна”; 

д)   помаранчова  символіка; 

ж)  біло – синя  символіка; 

з)  перемога; 

і) поразка. 
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4.Що  відповідає економіці  України у  1992 –1994 р.? 

а) збільшилася  кількість підприємств  державної  форми власності; 

б) згортається  виробництво  і зростає   тіньова  економіка; 

в) податки  зменшені  до 13 %; 

г) середня  заробітна  плата  у 1993 р. становить  близько  50 доларів США на 

місяць; 

д)  рівень інфляції  у 1993 р. становив  10200% і був найбільшим у світі; 

ж) виплати  заробітної  плати  і пенсій постійно затримуються.  

5.Що   відповідає основним  положенням  Конституції  України  від 1996 р.? 

а) главою держави  є  Президент,  що  обирається  на 4 роки; 

б) Верховна Рада  у складі  450 депутатів  є  вищим законодавчим  органом; 

в) Україна проголошується  демократичною, соціальною, правовою  державою; 

г)кабінет  міністрів  не   відповідальний  ні  перед  Президентом,  ні перед  

парламентом. 

6.Президент  Л.Кучма  здобув  перемогу  на  президентських  виборах… 

а) 1990 р.;   в) 1999р.; 

б) 1994 р.;   г) 2004 р. 

 

7.Аграрні  реформи, що проводилися  в Україні з 1992 р. призвели  до… 

а) роздержавлення і розпаювання  землі; 

б)створення великих  колгоспів  і радгоспів; 

в)  значного підвищення  ефективності  аграрного  виробництва; 

г) затвердження  приватної  власності  на землю. 

8.У своїй  зовнішній  політиці  Україна орієнтується  і  зближується   з… 
а) Євросоюзом   і США; 

б) Росією; 

в) країнами  Близького і Середнього  Сходу. 

9.Що  відповідає  подіям  2004 р. названим “ помаранчовою   ревоюцією”? 
а) події були  викликані  обуренням  народу  з приводу фальсифікації результатів  

президентських виборів; 

б) масові демонстрації  по всій  Україіні відбулися в кінці  листопада  - на поч.  

грудня 2004 року; 

в)  переважна більшість  населення підтримала кандидата в президенти 

В.Януковича; 

г)  після  ІІІ  туру  голосування  переміг  лідер  партії  “ Наша Україна”; 

д) світова  спільнота   засудила  “ помаранчові  події” в Україні; 

ж) після  закінчення виборів  південно- східні  регіони  проявили  сепаратистські  

тенденції. 

10.Розташуй блоки  і партії,  що  пройшли   3-х  %  бар”єр і потрапили  в 

парламент на виборах у березні 2006 р. в  порядку популярності  серед  

населення  ( по  кількості набраних  голосів) 

а) БЮТ; 
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б)  Партія  регіонів; 

в) Соціалістична  партія; 

г) “ Наша  Україна”; 

д)Комуністична  партія. 

11.У виборах 1991 р.  на пост  президента  України  перемогу  здобув… 

а) Л.Кучма; 

б) Л.Лук”яненко; 

в) В.Чорновіл; 

г) Л.Кравчук. 

12.Виберіть  твердження ,що  не  відповідають  державотворчим    процесам  

в незалежній  Україні 
а)  17 вересня 1991 р.  офіційна  назва  змінена  з “УРСР”  на назву “Українська  

республіка”; 

б) статус  громадянства  був  наданий  всім  бажаючим,  хто  проживав  на 

момент  1991 р  на території  України і здав  державний  іспит  на знання 

української  мови; 

в) закон “ Про  збройні  сили України”  прийнятий   6 грудня 1991 р.; 

г) державна  символіка  :  тризуб, синьо-жовтий  прапор,гімн  “ Ще  не вмерла 

Україна”. 

13.Розташуй прем”єр – міністрів  України  логічним  ланцюжком  у порядку 

обіймання  ними  цієї посади 
а) Е. Марчук;   г) В.Ющенко; 

б) В.Масол;    д) В. Пустовойтенко; 

в) П. Лазаренко   ж) В.Янукович; 

          з) Л. Кінах 

14.Внаслідок впровадження  у 2000-2001 рр. економічної  програми  уряду   

В. Ющенка …( вибери  правильні  твердження) 

а) скоротилася  заборгованість  по зарплаті; 

б) реальний приріст ВВП  був  одним  з найкращих  серед  країн СНД; 

в) рівень інфляції  став  менше, ніж прогнозувався; 

г)  посилився  соціальний  захист  населення  і підвищився  рівень  життя; 

д) значно  знизилися  податки  і зросли  доходи  населення. 

 

15.На 1999 р. зовнішній  борг України сягнув… 

а) 2 млрд. дол.; 

б) 7 млрд. дол.; 

в) 12 млрд.дол.. 

16.Урядова  программа  2000 р.  по  виходу  України  з економічної  кризи, 

була розроблена  прем”єром… і називалася… 
І) А. Кінахом;  а) “ Реформи і порядок”; 

ІІ) П. Лазаренком; б) “ Реформи  за ради  добробуту” 

ІІІ) В.Ющенко;  в) “ Десять кроків  на зустріч  людям”. 
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17.У 2001-2002 р.р. в наслідок  діяльності  уряду  А. Кінаха … ( вибери  

правильні  твердження) 

а) практично   зупинилося   зростання  виробництва  промислової  продукції  і  

продуктів АПК; 

б)  динамічно  погашалися   борги  перед  населенням; 

в) відбувся  істотний   приплив   іноземних  інвестицій  в країну; 

г)   знизилися  темпи  зростання  ВВП. 

18.Акт проголошення  незалежності України  прийнятий Верховною  Радою 

УРСР… 
а) 16 липня 1990 р.; 

б) 24 серпня 1991 р.; 

в) 1 грудня 1991 р.. 

 

19.Що відповідає  конституційному  процесу в Україні? 

а) перша Конституція  незалежної  України  була  прийнята  28 червня 1996 р.; 

б) процес створення  основного  закону  був суперечливим і складним; 

в) Україна  прийняла  свою Конституцію першою з колишніх  республік СРСР; 

г) проект конституції  виносився президентом  Л.Кучмою  на всенародне  

обговорення ( референдум). 

20.Чи погоджуєтеся Ви   з твердженням, що  після прийняття Конституції, 

законодавча  влада  в Україні виявилася  фактично відстороненою  від 

скільки – небудь  значного  впливу  на  прийняття найважливіших  

державних  рішень 
а) так;   б )  ні. 
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